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 کویدوتسا یماپس 2

 فذوژ > یا .

 «نابطمار

 ِک 0 یانآرب و

 - ملیق اوج یاههدننک ينزا
 یکی دنا یراکمه تسا یسران يام
 یا رب ودب امتیم هدریمأن یویدونسا اب

 دوما و هتس دادرا رق ملیفنیدنچ هبت

 اد ویدوتسا یاهملیف هیبنو یرار
 ۰ تسا هتف رگتسد ددزین

 میدرکق یقحتامهک هکیناجت ات
 ملی ربذآ تک رش ناگدنهد لیست
 دنتسه تسود رته یابئاوج ًایربع

 و دن رادن یدام رظن هوکچهک
 تعنص تف رشیپ و یقرتروظتمب طقف
 جراخم لمحتم یسداف یرادربلبت

 هک میدادراظتن | امودن |هدش تنکش

 ار دیفع مادقا نیا لوئسم تامافب
 , هدشب امت قبوشت

 هام دادرم لسیاداژا ابوگ
 مالعا اددوخ یسد حاتتفاویدونم

 زا یکی .دیامن داکب عورش

 دادرسلیف ثكي ذا ( ملیف ناوراک )

 یسیلکتا

 نامپم و هدمآنارباب هتفهود تدم

 یا رب هک هددو ] لمعب توعد

 ویدوتساریالم.دشاب دوک دم ویدوتخا
 هک تشادیم داپظا ملیف ناوراک باک و یلق ریدم و دشابیم

 هتفهودژزا سپ رظنددوم دادربلیف

 بروتگر گیدرادیدب ناریادد فقوت

 تابسأتژا و تن ردها وخ هن ایر واخیاه

 دهاوخ ندید اهروشک نیا یئامنیس

 . دوم

 مدرس
 نا ریا»
 کر او ۷ و

 هک ( یسداف یاپملیقیدنهناد رگ راک )
 نادرک راک تسی رانسا ددوخ نونک | مهز|
 دراو « تسا هدرک یقرعم هریغ و

 ورکاس دادرس ایوک دشنا روت
 -تیلاعف دنا هتفرک میمصت شودارب

 و ًاتیس هنیمزرد یدیدج یاه
 راک هجبتن و دننک زاغآ یرادربلیف

 . دشدهاوخراکش1یدوزباهنآ

 دادرسردا رب هکت فگیم یفی رظ
 یدنمرنه نادرگ راک اعقا و رگ رکاس
 تسیابیم «تساناربا یامنیس یارب

 نیا ذا یکی یاداد لوسمب هس نیا زا ۱(

 ریدمو زابتما بحاص

 نایتسلاژاورناپ
 یداکمهاب

 تراهک |ترب ور

 ۱ دم < مراهچلاس
 خ - هرادا لحم

 تشا - لایر ۷۰ اوت

 همايع و شیر اب دشاب تاصوصخ

 متچب یسنپ كن ای دشاب هتشاد
 اد یسراف نابژای و دشاب هدداذگ

 و دنادب بوخ

 «یرکفت ۳ و « لالاح نون»

 معرف «ملیفسداب> ایوک

 یعیرات لسلجم یاهملیف هیهتب

 مدادهجیتت و هری یاه راکهاش >
 .. درادن

 تیل بوقعی و ملیف ناوتیمو

 داکهاش نبرخآ اد < یرافص

 هکت وچ .دیمان «ملفسداپ وبدوتساو

 تسد اربخاویدوتسا نیا نیلوسم
 دن اهدژ یدنکی اهملف یرسکی هیهتب

 هکت سا «لالح نوت» ملیف هلبجژا

 ارث[ یرادربملیف هتفهنمه ضرعرد

 نیا یویدانس درک دنهاوخ عورش
 «تسد نیدز دمحم»و طسوتهک ملیف

 یاءهژوس یاداد هدش میظنتو هیپت

 ءافیا یارب دشابیم یداقتنا یدبک

 هشیرنه «یراقتدزا مهنآ لوالر
 «هدمآ لمعب توعد فورعم .یدنک

 . تسا هدش مقاو یولوبق دروم

 ءزانک ل اس دنچژا دمب «یرکفت»
 دد تکر ش اب امنیس ملاع زا یریک

۱ 
۷ ۳ 

> 
 ۱۳۳۷ ریتا۱هبنشکی -

 لعل ژاساپ یرهچونم نابایخ
 _ لایم ۵۰۰ هنایلاس كلا

 «نسوسوون اب مهاداهلررپاس
 . و « تسد نیدژ .دیحمرو

 ر رژدبحمو | رت

 ۰ تسا رارق و هدومن میظنت و هیهت

 ود < لالح نوت > ملیفاب هلضاقالب

 دنیابن هیپت عورش ملیفسااپ
 و «یرکفت > مه ملیق نیادد

 یاپلر

 بلاج هوس یاراد «كتلد»

 یناکدن فآر طا رد و« تسایتبریشو

 اب هک دی زیم رود یدنتورت صخش

 وا یتاگدتا" رد ابیزینز ندشادیپ
 همالشکت سودوخ ...ودتژرف و تززا

 هن وکچو ...:دوشیمنا و دیولابت دب

 نززا هدش هتخیکش یاکدن ز ماجا
 سپ هرخالاب و...دتفایمرودشدن ذرقو

 زتکد شرسب یدابز تدم نتشتکز ا

 ورب ودشردب اب دنچ ینداوحیط هدش
 مادکسچیف تانتات یلودوتیم
 ها ات: دتمانعیت او رکیدکی
 وربود شز اب اد یوریدقت تسد

 ارنایرج هتخانشاد وا شتز.دنکیم

 انا یلق ۰
 رتاتفورمم دنمرثه یزود هک درم
 تسدو رسشن دی د یا رب مدره؛هدوب

 شوما رف رگیدز و رمااما هدنتسکشیم
 دنکبن هاکتواب مهرقلکی یتح هد

 یو هک شرسپ اددوخدوکیث رضاح

 2و ریددوپشم وردنقمهد مت ] زوته ار
 تانابرج ... و دنک یفرعم دن ادیم

 ات ناتسادیطرد هک ن ی ریشتداوحو
 . دراد مارا ملین نایاب

 فداصت

 دنکبم فیرمت شیارب

 ِ .هتقورمم هشی رنهروشن اد نیسح

 دقواصت تل هتشذک هتفهرد یناربا
  ناتسواسس دوودیدرکح ورجم خم

 فداصتتدشدش یرتس نابدو رتشه

 : روشن او یاب ادند هکد وب و



 كل رزب ناد رگ راک, كد زا ۱ ِ
 یامتس هقباث دیر لوراک رس

 و تلادع هجنب یامملیف هک ناتسلکتا

 موس دربص

 دنهاوخت شومارف رگ ره
 ابک اب ادیدج هک یدادزارق

 هدنبآ رد هدون دقعنم رتکنلو لبه
 دهاوخ ینادرک راک و هیپت ملیقهس 5 ۱ یک

 طسوت اپملق

 دن اهدومن منت «دب رد

 دبتوت

 رد اد یدادملقو یلصا یاپهلحم

 دهد ماجنآ

 لیمود دامادزا و...

 ردوح یاج دراد

 ریثوک ینوتنآ > دوخ داعاد هب
 .دراسب

 .نیفوک _.ینوت

 رکن خش نیا

 هدهع رب مه

 رطظن تحت

 تف ربذب دها وخ ماجب

 تا وصحم

 یئامنیس لقاحء رظن
 «ناژنس» ملیق

 و دمآ ه

 هلحم

 سروادد لاک ابندول و كي
 دبعرباو تخن: یاپلر

 اب ک تسا یدوهشم داگت ربخ كب

 ددوشبم ما زعا یی دومام

 : بیقعنادوا سابل حارط كي
 ۳ ۱راه[ نیب یرگ یدولدو

 . دزابیم

 ينايلايا ملیف كي
 :ناک لا ویتسن یدوژتنیه

 هاتیلجداد لاس نز هشیپ رثه

 «اپریاک یاهبش» ملیف رد
 اش 4 دن ذ ومن

 لوصحم)ا هک مین نيا
 ۱ ۱لاتیادردک لاسا هتُ
 دین یفاد رگ را ب رداورگیم

 و وناب رگ



 هد هسج درج چپ
 .تسا .یدشن بس 8

 ی ایتسدیا رم وا قداقراب وب

 دباننیعادوا ناج دین ۳

 ژاب همقا و نیاا دم

 اددوخ یکدنز یشدرفاد

 رس دد ین ا وج درمرگیدزبا

 درم نبارهاظ تروم ًتافا

 فی رشو دامتعا لباف یتاتا

 ینایابیاو وادو دو ربغرامش فربع

 رد هتسج رب ملبف كي تدوس نینات انار هوالع . دشاببم كبژا رت

 ژاوسن ا رفملیف ناکشیپ رنه رب اسدنک یم

 - ونشدمآ و یژراماکتارف : هب رب

 دنشابیم یرا زت ات

1 

 در
 ۲ یا

 يناياباپ زا سکع
 مجموع یر جور جیوه یر و جی حر یچ رج

 ینیلف وعب 3

 بش» مادر

 زا ردوخنجنآ رد تیلوژومورو چت 8 دزد

 در دلح یاهمل و

 قاضتاسب ژورنآ اناد

0 

 ات رقیلاک ددز وی |لروب و زن و

 هفبان رلبا ومایلپ

 ینادرگ راک و هبهنامنیس ناهج میظع

 دیاتف

 را رهش ود هناسفا 3

 كد زب یا سن ًانساد زنکی دل واچ یمان

 - رلهتکر ش اب یدوزب ناتلگتا

 كربد ریظن یناکشیب

 و ارملیف

0 

 و

 یتدودودودراک وب

 دمآدهاوخ

 - فلاد ار ملیف ینادرک رک

 دراکو ب كريدودراد هدهع رب ساموت

 نیئات ی ددودونوت راک ی دیس شقن

 دنهاوخهدهعرب ادتنامیسول شع
 سکاسبیش ملیفهدننک هیهت . تشاد

 دشابم

 نادرک راک نسردن ]ل کی ام

 هک هذود دانههرد ایدرود» ملی

 دانا هیلکشلبف نینعن نابهاب
 دیدناک یودومن فوطعم دوشار

 نادرک راک ننرتهب هزیاچ تفابرد

 رارساوءاب یعلقید وزن دیدرک لاس

 دهاوخیتادرگ راک ار 6۷۷۷ زا و رب

 نام ةراب دد نآهژوس هکدوبن

 (دیقن )دداوهیلسل هکتسایذا وری

 هتفدداب ربیاهملبف فوم هشپ رنه

 راصتخابراجخا

 تدودیلامو رجاتنیروت 44

 قباس ناکتی رته دادنترب

 «دندش هتاضاعببقم یارب دهاخو

 ۳ روطتابه
۲ 

 -یلبس ین ادرک راکب مق نب

 و دوابندریات .تارتعاب و ردلیاو

 # یاربنوتفالزل اچ و شی رتیدنل دام

دوشیم هیبت ینیتر[دتیان و یناسک
. 1 

 ۳ مب اب هکنوندیوبد 4

 ینرجش مود داتشهرو اند رود»

 هرز دسب و هدونن سکب یجع

 ۳ مسلندد ینابز زا ریوللا سن رول

 1 ههیدزگ فرصنم عمهزاادج یاهو

 ۰ تکفررمت تکه ینایک د طموت

 ۷ ترک طت دد دوب زم شقن یارب
۳ 

 ی فرات

 + هدش



 ۳۳۲ مه جو جم و جورج و جورج درج ورم جم

 نآب هداشآ : هتشذگ هراثرو

 ؛یت رهالف تامحژ لماح هک میدرک
 داون قیرط زا ادینابیذ تایلزخ
 عقاولا یق دادی نارا دییول لس
 یترهالف ساسحا نویسرپسکا زیت
 ملیف ناشیا ذا هک یمدرم درومرد
 فا كسب یاذاد ۰ درکیم هیهت
 امهک تسا یپیدب - دوب هنارعاش
 می ربیم راکب اد «رمش» هبلک یتقو
 دوخ ربغ یدوصقم تمدغب ارت و
 یحالطسا تقیقح رد: ميدابگيم
 میا هتفرگ ضرقب تایبدا زا اد
 تسیاهب رجت+؛امنیس رعشزا امروظنم
 لکشنب رثفب رظ و نبرتیلاع ذا هک
 رکا و ۰ دی تسدب یزاسلیف
 نیودت دح نیرتیلاعرد نارعاش
 ؛ دن زاسپم یونل هسوظنم . مالک
 ؛ ساسحا رب وراک فب رظ نازاسلیق

 . دنروآپمدوجوب یریوصت هموظنم
  هلیسد رد اهنت[تدافت دروبنیا دد
 یفالتخا فده رد و ؛ تسا هتفهن
 . تسین دوجوح

 متیدوتک رح«ربواصت لسلت
 داجیا هک تسا كل ام ارووخ ست
 نیا و. دنکیم تلح و رفستآ
 اهمتیر لسلستاب هسیاقم لباقالماک
 كب دد هد تسا یونل تایطع و
 زا هتبلا تامل . تسا دوپشم رمش
 ماهبا > دد كيفارگ وتوف ریواصت
 هکنیا یارب .دنتسه رت ینقیتاعم
 رامشب یئاهلومس دوخدحرد تافل
 لصع ؛ ریواصت هکیلاح رد دنیآیم
 ارمیقتسمنویسا ودزب وا و هدهاشم
 دوجواب هدننکبم هضرع رکاتامتهب
 رپ یایند تماص ملبف یابند ؛ نیا
 ناهج تساوعیم هکدوب یماهبا
 نودب ؛دشب هدننیب خرپ ادقیاخ
 قلعتم نادسب امیقتسم دوخ هکفآ
 < تماط یانستابلک وردس دشاب
 دوپ ادص نادقنذا روصت هک میتنک

 هکر وب ينرهالف زاپ نایمنیادد

 | گرتف ت اقا

 شوی راد ریزه : مو |-م

 َسَأ ماص یمن جا :مودلص

 _ت 0

 1( دنتسم بنکم
| 

 وملظمو هربتو شزرایب نیماشم
 زا تدشب ارسنآ « كيتاما رد ولم
 ۰ دن دوب هتخاس رترود ینح؛تقیقح

 نایب دیدج مرف كب داجسیا تعاب
 یکتسباو نبعدد هک دش كيئامارد
 رتهكيناونمب «ینبع نیافحب فرص
 یناشخرد هدنی هنا رعاث ینغ

 . تقاب

 كونان » یترهالف رثا نيلوا

 لبث هثفه دد هک تشاد مان «لامش
 نیا ۰ میدادثآ هدابرد یتاحیضوت
 و داکهاش كب و هب یخرب ادملبق

 یاهرنه رد اکیرمآ مظعا مهسهی
 مود ملیف .دندرک بیعت 4 یزورما
 ددهک اد«انآ وم» یی ۰ یترهالف
 ناشن یئا واهیموب مدرمیک دن ز نآ

 موسوم روهشم دقتنمكر دشیم هداد

 نیست نینچ سگنیلتشا سن وال 4

 هراح منهجردرتناموکد
 4انآ ومورد اوماس هلیبق يمرب

 یر صد حر حب
 كس

 دن ژمراب ردژاب هک اد« وباتو

 دسنآب ًادعب اما .دشهتخاس تماص]+

 يه

 نکیمل روصت>۰ درک

 )۱ ر میم دناوتپ
 ۲ مارچاهکدشاب (۱) یئاوماس
 ِ ینادداج تفارظ نینچاب
 4 .تساهدش دن ویپ

 یدعب رثا یت رهالف
 یاد"

 ۲ ۱ نبود یاهایدد نانیشت
 شزوار رپ وكرزب دامنه تدضاعماب
 رو كي ددرسف ناملآ یامنیس
 نلس ریز دد راک زا سب هک هان روم
 اب يراگمم-»ب لسیام اه ویدوتسا
 دو رازآیاوه یاهزاس رتت اموکد
 هی نامز دد ملیفنیا !دومن هیت
 رثا كب ناونمب ( ۱۹۲۸ - ۲)

 نارس۱ ۹۳۱ لاسددودن درک هعاضا
 هبدرک هضرع ایندب قطان ملیفكب
 هرابردا تاپ رظن نی رتبلاجذا یکی
 ژاربا یناپ ورادقتنمكي « ملیفنیا
 شوما رفادوا مان هن افساتمهک هتشاد
 ود كرنشم راک هجیتن > : ما هدرک 8

 «یشیهانیاهیل ابیز هک هدش نب ادنم رنه
 مسلبا رد ؛ تسه ًاعقاو هکتانچنآ
 وب هک تفگ دی اب اما - دوشسکعنم
 رسارسرد هک ابیئاپیز نیا «؛لاح

 تالبعتنایمرد «تساناشخ رد وب ان
 هدش هبزجن متسی نرقیناب وداكي
 وجه < وبات » هدابرد «.تسا
 برگرزب ذا یکیو + هکد شهنفک
 «.تسامل اه ی رنهیاههنیجنک

 ینرهالفرگیدیاهیلیف هچرک |
 الان امو-لصن ردام هک اجن زا دیدش هتخاس قطال هدودرد
 * درک میهاوغن عوجدراب دلاتحا

 ۳ اجتاددرپ دوب زمراثآ هءداب دد

 + میکیم
 ملیف

 جدادد هگدوب «یتنلم
 لب اون ۲ ۰ ناتسلگن ادنتسم
 کتیا بت مان «لوماس با سس سس سس

 ۳اتیاب ملیف دد نآ مدرم یک دن ز
 « دوشم

۳ 
 ها



 نیس
 ات ۸ ملیارپ"
 2۶ ۱۵) یکی ات هد افت ار 7

 هدیشپون و هه, 99
 دددآ دوجون یّلاجرت

 یاههبان «نووب تیر نمود : ؟درل]سپآ

 تر: ندنل ددملیف نیاز ۰

 سدش فا نه
 شما ؛ ین رهالف یاهراک ریاسزا ور
 .دن | ناو

 نیا هداب ددنوتلیماهیلشربج
 تسا هد رک هدیقع راهظا نیچ ملب

 ین رهالف ترب ودراب نیلدا یارو
 دودحم ین اتساد حرطكی ددوخ

 دوخ هب_هشبمه دننام یکیل مدرک
 یاس یگتسب و هتشاد جون یگدنز
 دا رفاتپما دتمیبطو ناسن نبی یاص
 نابلیف  هکت  هلصاح هجیتن .تساءداد

 یودب یلیماف یکدن ز هچغپرات هاب
 ؛ يصانع وای رد» نیم زیان رب ابد
 یاسهماددزاو دور سگ یه بوسج»

 «,نسادودب راپسب یلرس
 ثوعدب یت رهالف ۱۳۹ ۶

 اد «نیمزرسو ملیف اکیرمآ كل
 هب « نآ مایتاژا سیال 0

 بجع شاد دو بینی

 وجو هدوب, ح)رصو
 دسر بن یلاهن لعاک . دهیم رف . تسب درو« اد

 ربذپان شزفلیاهژبرفاب ,ضوعرد یییابزسدمیتیهالف ایوک ؛دنادو رپب
 رسطخ هب اد یدمب یاهلح هارهک هد رک تق و فر صمایف نیا هیهت یا رب

 تسا ینتفک .دو دیم شیپ هبدزادن | یمن حیض وآ نب رثچ دوخ نیا «نمهدیقعب

 شوکب مایف رضا رسردوا یادن هک فیت وهروج وسب-كددیا رب هبجوت و

 رب یرثوم وحنب هک ادننبا ,دسویم یارنست یکتسوپابو كوررتم یاه
 رداق یو.دداد هبکتملیف تیف رظ یلاق ناهمهام

 ی تیکت اوت یمن نی

 طیحم ناعادرد رتک اراک

 (لامش كوئأن زرد ومیکسا نز

 .تسهیم ودعتاضا رتع نتخاسباجب توبونراعح

 ملیف یت رهالف دان آ زا رظنف رص

 رجب  ادتماص نادودرگید یاه
 دنتسمنا وتيم یتخب:هانشنسا ود یکی

 نسیاذا یخرب لاحتیااب - تسناد
 و تفیق هباد دوخ شی امک اهملین

 اد دیدوب هدرکكيدزن هنیلارتکآ

 «نامژ رگم زیجحیه» تسالیبف نآ

 یاهفرتسو-یتن الا راک و تربل 7 رتا
 «هدیشرب رس نوکادد لیقذا ینیم
 و یمیبط یاه ملیف هذو رگ سچ رثا

 اتسلگن | هدتسایسیپ كي زول وب
 هاب ددنا رب ادم ۱۳ ۸,۰ رامش رد نه هک

 دملیف غیب اهدادیئاحیضوت ناش

 سنا علمع دانآ لبفزا یرفس یام

 بیسگر وت لی زا رتت اموکد ملیفهسود

 یاهلیئزا یخرب -۱):ز[عهیو
 ین رم اه یودوح ینادیلبت
 تیم وصفصر و« ددام> و نیکو

 9 وض کی هاموح رم كبئ ام رد یاهملیف

 ضدوپشحرت ًاصوصعم , میهو رثشا
 سل اصو ماین رخ لاب و-«یمرحو مانب
 سد داک را «كرادن از

 ۳ هاهملیف نبات, حبه عنادرد
 وب یتسیلاعد« «یزو رعا موبفیب

 ۶ ی عنس رد



 ها زاپ رد ( یجزادب رس
 ادو

 نا

 تاص برد وتسا

 و هدب و نامالغ

 تک ح .شخوو
 ممصهو مشتحم ءاش
 دع بایت رع هفاژ

 دودح

 0 ع

 دیچدادبزودشد زا و

 9و تساخ رب ناشي اقم

 ست م!یتج)یسو رخ
 هک یقرعهو ین همدقمو یشاوح

 و نژ نیا راتک رددم یا هظحل می رذکم
 ٍت ادبم هتبل |مثف رک دا رقدتم رنهرهوش ۳ را

 كي مادک اباد تبحصرس تسخت هک
 رود مدیسرب زا هلب + هاژ

 دی رادلامتشا یئاهراک هچب رضاسلاح

 :دب رادغ الطا هکیروطنامه -

 و جور و هی سس .
 .ژ ۲ 1 ِ

5 ۳ 
 اد ( حناق ) پوکص انیمو یکنر
 متتحم میهدنم ماجنا تم ناقتاب
 هک دادهمادا و درک یدصتاد شفرح

 نازوسونی وناج فا رثشاب ملش
 وا - ك-د] ینأاپمک لوصحم ود زاویه ۱و اب ی 2

 هزاب رد یمک دی رزذگب تفک هلاژ

 سیون همانزور ایشدوخ تحص

 15 تک .دنفاهرک رخ یا یک
 وا رگ نامشچنامهاب دم ؛دزاذگ یمن ی

 تفک روطتبا شکبتیترآ هنابق

 یتقو امش تسدزا ناما

 ردقن [دب ربالاباررقن كي دیهارخب

 دلج یوت « دلچ

 زیمآ نیسح:بااطمو دینک

 تشیاد شکم

 ی پاچ

9 

+ 
 1 یزید رب ورسخ : 5

 هم وب و بو ور جو
 2 یون ی دن |دیمادخ هک دسن و

 دروم هک یسکت"آ لاحب یاو اما

 ادواالصا نانچ دوش مقاو نا

 هکد یکم شومارف

 میرادنار یاهثب رته

 یسکیاب

 هبهت ملبف مه یهاک هک اههدنسیون

 یرنهیب عضو عوضومرسرب دنک ی م

 یانته هشت رتهاتغم هاب تک رشو

 مواهدابرد

 شیب یدنچ

 ثیب رنهلوصاام ومع هک سانشان
 نیاذا هاو دش تبحص دننادیمئار

 وا باوج رد , تشاد هلک ع وضوم

 تساهابش دوخ ریصقت افآ ۰ متفک

 تک رشناتدوخ ملیفددنزكي یتقو
 ریسقت وا نوهآریپ ردقن ۲ دیهدیم

 باختن |شیارب یئاهمسا و دیسی ون یم
 روصت مه شدوخ یتح هک دینکیم

 - یبالثم؛دشاب یزیچ دباش دنک یم

 یابپسیرتکاذا یک هدابدد تپج

 بقل ودنتخادن !ءا رب یئاغوغ ۳ هجرد

 واب اد ناریا یادیجی رب ول ول انیچ
 نیا یتبن هچب .منادیت ۰
 ؛ یاییذزا دشاطه مناخنیاب ب
 -انیچ مناخ نیا هنافساتم 9

 یودرهزا ناربا یادیج,رب ول ول
 ؛تسا دقان اهنآ

 -ژورژ|یرب لدهل اژدوب مولعم
 تسنا وتیماتوتشاد تالجمواههمان
 دوجومیاهیئ | ورات شدوخ حالطصاب
 اهن كي كبیورب و درک یم ناییاد
 . تشاذگیم تشکنا

 - و نهام هک داد همادا هلاژ دعب

 نادوخ عفادم هی رشن اهنت اههشیپ

 اجو مین ادیم ابئیس هراتس هلچمارد

 رد 7 هشیمه امن هراتس هلجم دراد
 زا یتابیتشپ و دیاین تقد درومنپا
 , دیانت شومارف ادامهقط

 ٩ ار مشتحم تقونیادد

 كد : مدیسرپ و مداددا رق

 نینچالصا ی وک ۳

 یک رخ
 یک نسا یئدم

 9 ,زدقاداب+ رم

 نما ال 7 تان )ناو

 دشاببم

 مار نیا * زواءاشنابوخ 2

 رها وخراکب عورش یمفوم هچ
 هو تسجنآ هیحاتتفا همان رب و

 هدنتسه یصاخشا هچ نآناکشب

 هر ی ) اعرتات -

 برهم مهدزناپ ینیرتأت نوزس
 یدژارت <ولنتا» سیپ
 دش دهاوخ حاتتفا رییسکش

 اتب اثدداک یا رب هک یناکشیپ

 ابع دن اهدش هتف رک رظن رد
 .هناورمخ « یناشخو ۰ 3
 :هدازلوسر؛ سنایذاژنریا
 ٍ عسل قد جاهای + نبتم

 متفک هکبروصتامه هتبلا

 رراک رد دااد لامتحا دارفا
 از [یرگیدهدم و دنشاب

 اد دنهاوخ دزمزورو تباث ری

 ۱ اب با راوآ واچ



 ۴ ك

 :نیکنسهمان بز

 دمیداتکب شیاشپ آری ۳
 # د مان «زابوتد ام
 زا روکذم رتآح دنابت هتکا ان

 نیرسخآ قباطم دوکوو رونریب 1
 نردمكابسب و ایت دیاهرتانت نوار
 مرا ودیما متنک . دش دعاوخ تار

 قیف وت راک نیاددو دشاب روطنبا ی

 اش هلاژ مناخ اما و . دبنکل یاح

 ادیمهم یاه شقت رتأت نیارد ًانح
 .تسیت ووطنی |تشاد دیهاوخ هدپم

 یلا وتسنینچ رظتنم تق و جیههکهلاژ

 متکی مت رکف ؛ ریخ تشادزاهظا روی

 یئاصعدا ًاَضعنش اریذ دشابروطنبا

 هدرک انب مشتحم هک یرتاثتردومرادن
 مزار رپیعیئاهشقن یافیاب طقف تسا
 . دیابپ نم پبتب هک

 : متفک و مدرک طق ادشفرح
 < وللت او سیپ ردامشتروصنی ارد سب

 دیهاوخت هدهمب اد انوم دلد شف
 روعت هک داد خساپ هلاژ . تن

 نم قیدلیمهم شقن نیچ ما
 یفقن ان ومدزد هشذگنآ

 دسیاییرو ووج نم پیناب

 دون ميهاوخ حایتفا 1

 تصقومیا رب هکنیاز| هتشذگ اهیرفک

 هطل زین امداکب تسین بساتم ملیق

 هچ ره ؛ درکدیاب هچ .دژزایم دداو

 هیبت رگید سابل تسد كي متفک

 دادن شوک م قرحب یسکدننک
 -شقدعب نیاذا ما هتف رگم یمصت

 دروم دوشم داهنشیپ نمب هک ی ئاه

 اب هک ی تدوصردو مهدزا رق هملاطم

 ارنآ یاقیا دنشاب قفاوم نمپیت
 مات لب

 تصا مادک اش پیت + مدیسرپ
 .دینام رف هجوتا رت آ درادناکما رکا
 اد «رگن وفا» ملیف رک !:تنک هلاژ

 دیاهدیدا رم پیت دیشاب هد رکه دهاشم
 یکیدزت هدنیآ رد دراد لاتحاو

 «رگنوفاز ریظس ییلیف رد
 مایقیداپ رد ملیفنیا.میامن تکر ش

 نآ مسا ایوک و دش دهاوخ هیهت

 مداد یمس نم .دشاب ٍ«زاب سوهو

 هاوغلدشع رگ دراب كي هک اجنباذد

 ارنآ ساخیتقداب ماهتفای ارمدوخ
 ماعتهلاژ یاهفرح یتقو مهد ماجنا

 یارب اد دوخ مشتحم هک م دید دش

 ؛تساهدرک رضاحنم شسرب نی رخ آ
 حرطمیلاوتسهچ هک م درکر کف هچ ره
 هکنیاات دیسرن مرطاعب یزیچ ملک
 رتاثتءراب وداروا هدیقع مدشروپجم

 نینچ مهداو مسرپ نا ريا ینولک
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 رثاع هزابدد نم هدیقع-

 نیا تارب یت وتک

 درادن دوج و یمقا و یاب رتاتت رضاح

 سج مینی یمرتاتت مانبام هچنآو
 هرااک زد هلوصا هک یلذتبم تایل

 زچ دوتمءهداد شیات اهكنیتاد

 هکنام)زامقا ورد . تسیت یرکید

 و دش دود نآ ريا رتاتنزا نیشوت
 اتداتفا رگید یاهدع تسدب تایلبع

 تسا هدرم امرتاکت رتهز ورماب

 لاذت !هکد ننکمامدا اهیضعب هچ رک

 مورم هکت سانیار طاعب امرت تره
 نیلاب نماما هدنرادن یر ات داوس

 هکی زود دورین مدای مفلاخمرکف

 رسرب ناقهد دسا موح رم و نیشون

 دن درکبم تیحص ع وضومنپا

 هک تفک نیشوت هب ناقهد
 و دن دنفب هک نهاوخیم ادرتأت مدرم

 هداسو فوب یاهیدیک .دن ریب تذل
 , ,تسام مدرمتساوخ و قوزقباذعم

 باوج دو دوب هتفشآ رب هک نیشوت

 , دینکسمهابتشااش .تشادءاهظا وا

 نباب اد مدرم دیهاوخبم هک د ییاش
 هکیلاحرد دیهدتداع اهسیپ ه وک

 و دنهدیم سخت  .بوخ مورم

 .دندنسب یم رتهب اد یرثه یاهسیپ
 رکفب تقو نآ دو ناقفد موحرم

 ,داءهماوا نیشون اما -یدنخ نشون
 سیساتیرت ات مستاوتتف وره-

 ابش ریطن یدارفاب هاگتآ میاش
 , درکم هاوختبات

 موشومنیازا یدنچ هکنیاات

 و گنهرغ رنات نیشوتو تشذگن

 تقورممو یرنهسپو دوس اس

 :] ردار «نيل و»

 لاتقتوروم نانجن۲ همان ربنيا
 بق ج یاه طیلب هک .تف رک ارق

 نآ دو .دسحرم شو رفت نا یلاوتع

 مات نینچ ناقهتب ,نیشو تو

 مورم هک مدرک بات ایآو هاتسرف

 .. < ۶ دنمهفم بوخ
 نیانای زا مدوصقم لاحرسیب

 هچن] را رتهپ مدرم هک ت سا نیا بلطعم

 صیعشت ,یح دننکبم رکف یاهدع
 .یل وحت كی تسامزوو هجیتت زد و د داد

 دریک ت روص امتعلبم رتأت رتهدد
 اس دوشهداد همناخ لاذتب | هسهنیاب ات

 نایابتسایاق ۲ هک من اسررب ناتعالطاب

 لاحددناشااب )یریسمرک یاقآ و

 یتسناروتم تمس ( میتسه ءرک ادم

 تعاد دنعاوخ هدپم اد رتات نیا
 رکف دنمرته ناتسود نیا كمکايو

 -متفک نم .میدرگت فوم هک م نکی مت

 دی وکب مهایش + تنعل شرکشمرب
 نیادع ۰. ؛ نیلاملابداب نیمآ

 ووب ریظزادءد تعاسنوچ ماکنه
 هغب رنع رهوت و نژنیا دادیدهب

 اب از ریفح هکتیاژا و مدادهمناخ
 هک ی سیب یارا وک و ملاسبو رم
 و هدرک رکشت دن ووب هتخاس هدتم رش
 ها و هلاز هکلم تسد هکیلاحرد

 اخوان هامیصا مشتحم
 1 مدپورکی خرم



 لیق زا زا ۲ ۴ ۳/۳۳

 ۱ صا
 یاد . وو ریم امشب شم

 ار رب درنلآ یاه 1 یکم ه نم ید )
 ۴ لورم زشزرا یاداد

 رم ی ّ 3
 را وا رف ۱

۱ 2 ۳ 
 ۳ یمن ارت ۳ سا ی

 رزافتسا اینا شام وا رک تیاژالب
 ۱ یناوارق ثازابتما 4 نش نو

 اتو ورک راعدوخ كيزوماب ,_ دیف» خو ارو هتک شدت انا -ِك 1
 و 7 نبنادورپر اه نر جرم هل ونا ز ۰ فا.لا راد : هددنک هیهآ 

 1 ۶ را  7 نایلومام نور ؛ ناد رگ رک _
 3 ۳ : ناعب رتبه

 یاب راددو»+ هل هلح رف یر ک 1 تا وژ ۰۰۰۰ روار نوزرباف ۲

 امشب ۹ یزتلساک ز ءر نا ررومخ دز |اهش.هعفناش" ی یهراک ۰۰۰۰ لل رادادنیل
 اد کت | رط وته 1 1

 _م اتو تدا رط وب اس نت ذک ؛ز ات
 ۱ ین ازآ دب رد یقعم انیس كن( رفت لیفت زب ۳۰۵ وبیجبج ۱۱۱ ی الف ام ۰۰۰ لوک یل وا

 هر ۰ ۳ رزتفآو ملا اه یخ كيیا رم :دوشسم هصالغ هلمجكن رد نیس دست ی ۳ روراوخ .تیدویهاتب,+ داود نوکیت «ارعو ست هلف یزد ۳ 7بیاعمو .دشابمنآ یزابواک ۰ بیجع تعرس یاب هجوتاب

 7 ده ی
 تایر هدافتناكلیام او یاههتنع بدی + ۰ اد یک ناسن نآ ةساج هقیلبو لتزاس

 ...تیل دم لب یافت رها. تقی علف نادرکداک "دات بامس ددتسا تبع زوتا ٩
 اب_روابب نورراتع اد ,هتعلس ۱دداضم هبجود نیا ۳ هدوب ریاق دددراکب یتاوارف تقدو هجوت

 دوش, هجنایم یا ,هکن 7 نلءشیی) لا ,ادنیل ی دهد قففرگیدکیاپ . لیقابلاسزا هک یاهرطماح ایام
 هک رله لن وخآ یزالوبپ هک ملقوتحم نیرخآ و "تاج ملیق*نقندراظت ان "ی راد

 ور نان:نادتمرد 1و یدیدجب نامزهف»* «ننکو نوعو هدهاغبب تله 3
 ۴ : طسوت هک ارز امابنا نیمرووودهدیم»  لفاغ تک زن

 0 2م 9 نی احدد « 11
 اهن رای 0 ۳ زاهدوزکیم*نازب اکنابهلقاب» دراهن کما رگیدملیف ت ته

 ند)ات ناعن زا !ملمیاو هداوست ابات رس لیاسو نام قباس ملینوآم

 _ نایت: نوخ.یورب: یلکياههثسو * . .تسآذداو یی ارتش ّ
 هاهزابت ردلبف یینچ, مک نادمقباس > وژیقف دات و ۱

 نیدساهدوشیم:ففوت»هدربس ناج" داودتما هدنیآب اردوخ جت ری 7

 دب دجزابواگ هلی تشون زن هلیسد . وراکاب" هک هال
 متن .هنحخنبرتلب ادنکشراعشآاوا

 هه نینجا !,,یاوریمز امشب 3

 دن وشیمهدب :تردش ملبق ل وط زد :یناخ

 هبچ.نانها .هت تسادپوه ین وضو "

 ناک,ت ذاس رظن دروُم «ناتساد :یقشع+

 1 >تساهدوب
 ی

 یاب هد دیه تارطج هتسجم فن اب 7
 یافدع تاشاسا*)رضتخعم :یطش مس
 هتحتخاو جوان دلتا ونایچاج اینو"

 لیاضوپبباشزاپ عدد هولجنزن وهال-»
 و اراک !یافذم یلفیا یواغو هذاش +

 جسم ؛یاهزا ون و السق
 هی اهن ءوبح نان یاد
 ك قو وي نیت یار یدیفس لک هکیااح «دنابّع +

 ریادابخا تب :تاهخزا:یک- ۰:۰3 _ نادسیددوخبازش هدنلهدز :دولن ویر
 من یابی 9 هک تسا روس دازفا نیر شافولط "۳6 72 یکی طعم یاب واکدّوح هوس

 لا اد مدرم هقالعوروش شتراوتسادپب 2 بت یلاوه درو ایف):یاهززظذاا یاب

 نو مو نسب یو وان قتخ رک ین رک اب[ یار دتمیووا یاماها
 لو ی اشرزات 2 تیز ی 5 اه

 دیدجنیا رب ۰ امتستعلح تف رک

 نس.دنچ كيتکتاب هک یدات]شیا بابت

 ازای ۲ <« نشد نوخ»
 تسا راد
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 جو ًا 4 1

 د هرز ۱ ۳ درج یر
 اچ ی روشک نمتم, ياههاکجسب | ین می دار انخ) |یینچهون رج د

ره و دوی
 ا

 تید



 هداب نیا دد دار

 دو نقی

 تسدب ناعاجش هن اخ ی 3 دکارب 1۵ لات

 ژااپملیف نیاددرهرد 0

 داددوخ رب ناوسب اد توام یر
 را صخش و هر

 ی تاواد دوخ هکورب
 رد هک | دناعاجش هن اخ 1 اه ق

 نیب طباود و یدازن فالب
 اکیرمآ دد ناهاپساب ناتسوب
 یمن لو می هددن تسهدشح

 میهدب یرسظن نآ هدابرد

 یب و هدومن بوسحم یلابثیم
 رسب ْنآ ندید راظتا

 نوسار كرام

۱۸۵5۲ 8۵۵850 
 «الطشز را» ملیف نادر راوس

 یرگید نادرنک راکب ملیف مرف هک

1 
 ۵, مس ءزو رب نیرخا ذا ُ +
 ً هدومن هنکس یداش طرف زاو هدمآ
 1 هه دی وکبف غادو اد ینافداد و

 یه تیاکح ملیف نادرگ راک رتهو
 1 و لناحم هکدن دش تاب دندرک

 ٍ ار «نامربقو ملیف یرنه عماجم
 هدادییغشت هتسجرب رثاكي ناونعب

 یداغتفانآ نادرک راک وهدننک هیپن و

 ۰ دنیامن بکامطع

 (ناشخددیژوریپ »۱۹۵۱ لاسرد
 یرنه تایغ رد رگید یزوریپ كي
 هدوب «نوبادو

 تردق كذج رد هک یژاب رس
 و رهشبهدادتسدزا اد دوخ یئانیب

 ددرکیم رب دوخهداون اخ دزن
 ناینارطا محرتذا درم نیا

 سح رکید فرط زا ودشکیم رجژ

 تسبن لپ امشدنمت و رثد زمان هک دنکیم
 اهنامامتدشاب هتشاد یتانییان رهوش
 مسج وح ورک هنتسهیدیدشتاب رض
 سح ودننکیم ددوخ اد ناوج نیا
 یمرب كنجب تبسناد یچاشامت رفنت
 یا رب نوسب!دملیفنای اپ رد,دن زیکت |
 رد ار هژرایم و دما حود هکنآ
 اپن ویلمررب اهن 7 دادعت هک كنج ناین اب رق

 رتخدهلیسوب دربت نیب زا تسا غلاب
 ران اددوخ كاب قشع هک یساح

 یشوخ نایاب دیانیم ناوج نیا
 ءدوب هددوآ دوجوب

 «نوساد»۱۹۵۳ لاس رد
 .دوبن میدقت اد «تشهب تشک ابو
 شودو كبسزا دزچره ملیفنیا رد

 ملیف نومضم رد نوسباد سوصعم
 قبقد یچاشامت كي اما هوبن یربخ
 درکیمكردهلحو نیتسخن نابه رد

  هتشاد ن ت دن وت یمن

 یسک دا هتشذ
 وه

 دد و تفد دووبلاه هب ۱۹۱۲۹ زا
 وب رانسهک یمپم یاهلدف زا و دش راک لوذشء

 ۱ ۹۳۱ یجیکس-۳۰ قاس۱ ٩۳ ۲متشاد نوبلپمكب رکا

 دنت رابعوانادن ز

 اهوپدوتسا ددودوب داگن

 تسیرانس ناونعب اجنآ

 ها وتیم تسا هتشون | داهن آ

 مشخ -۱۹۳5 ناتاسپتام ماروولم ۱۹۳ یدالد نویلعكب یاب
 ۱۹ ۳لاسنز-۱ ٩ ع ۰ ایفلدالبف ناتساد ۰ تسود هس-۱ ۷

 درب ملیق ین ادرک داکب اس ذشملبف نب زا دعب یننطلسیاهدبلک

 زا دنترابعهکد روآ دوجوب یاهتج

 رب دات ۲

 واکسا هزیاجود نآ رطاع,هک) نزهب یاهمان ۱ ۹۹دارف ۸
 ۰ (ددوآتسدب لاسنادرکد اک وتسیرانس نیرتپب ناوئعب

 دد همه -۱۹۵۰ تسبنب ۱۹۵۰ ناگناکیب هناخ ۱۹۶۹
 )درک وال و :تیوانس نیزتیب نآوتس داگساودرگند دان ]رویا ضوضخ
 دا زسسویلوج ۱۹۵ ۲تشگتا جلب -۱۹۵۱ (دوب وا بیصن لاس

 ستنکد ملینودرک سیسات ادموداکبفویتامک ملیف نیا زا دعب
 (۱۹۵۳) ددوآ دوجوب اد«هتهرباپ

 نیودلکل توماسیاربار اکسورم و .ناناوج -۱ ۹۰ لاشرد

 ۰ درک ی فادرک داکدرخیوبراسیوو زا
 هیات یم ینادرکر اکو هیهت اد «مادآیئاکیرمآ» لاسا و

 ,دش دهاوخ شیامت هدامآ ۱۹۵۸ لاس,لئاوا هک
 نیرکسا ودیاکز رتیادنب رکسا وامنیس مولعو اهرنه یمداک آ وضع

 . دیاکز روتک ریاد
 ۲۰ -ینیسكروب وین ؛مششناب ابغ۱ ۲۷ ۰ .داک رتفدسرو]

 یعامتجا نیناوق  يدوبق یتح هک
 كبدأت نادنژ ك, هلزنب وا یاب

 .دن و ریم زامشب
 وا قشب یسوب رتخد كي

 دو هکی ماکنه یلو دوشیم داتفرک
 هدشهلماحواز| رتخد نیا هک دب بیم
 وا یداذآب رسا نیا هکنآ یارب

 یمهرپ زجنیاژا دزاسن وراو هل
 ك

 برم نیا داد اهلاس
 تارییفت نامز .دنایم ءریزج نیاب
 دداد یلاها یکدنژ رب یدامشیب

 هتنکت اچ .دوردب وا رتسه.هتخاس
 نذ شدوخیازب

 ا وهدن اوورپ یاهنادنمرتهو قیثد
 هداتفا اب و تب تایوج نه

 .قیعیتاکن يا دادو بلاج ملیف كي

 ۰ دوب هدروآ دوجوب فب رظو

 زا یکیندیدب ام هتفه نیا رد
 لثان نادرسگاک نیا دیدج راتآ
 نوسادالطیزراو ملیف رد .میدش
 , بحم دوشم قفوم ادتب| نامه رد
 . دددوآ دوجوب یاهناییص و مرگ

 ی وافتمو تلتخمیاهرتکاداک بس
 یجگآهدنب تبشو هدوبن هدنژ ار
 . رگیدهدنکنی تبش ومحرت و هقالع
 ۱ وب یوم رفت

 1 تسا ینادرگداک نوسبار
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 (( توت و هجخیب رات
 1 مان: هک ی ربذولد یاهیأو

 مدح هو هدج

9 

 لباق ۰ هنتشاوورن رب رت هجوت

 یدادمن هک دوم «یحز لو ناتاقت لصاوت ردو هتع

 ات اب هلبح وی دوب هداهب
 دوش هیهت یتل ود تاصومیا رب ملیق

 و الق دررم نی دوست یو یشاقش دتم اههمب و

 لایمکست یا دانا «ن ردو كم نام وت و

 نیا ۰ دیدرک

 ریواصت هکنآ ضوس شاقن هک وب

 هک دنک یخأقت ذقک یور او

 مشق هفش یشاقن یاهولبات یا

 دیک ول ولسرا وت

 هب ینجاس :رکید ی دزکیم یتقج
 نس دد رب واصت یو رژا نتشاد رب ملیغ

 ی
 یوزاشتسم «دن راد رب

 . دو

 یملق <«یالنل> ۱۰۹۳+دد

 دومت هیهت «نامک نییکن د صقوزو مساب

 تب طسوت یتلاب یقرد نآ ورد هک

 هدید شلکیه هباس طقت هک ساقر

 دوب هدش هدناجنکد شم

 ۰ ه

 «شوتراب لوت ریچ همتا رقرو

 ددوآ دوجوبر«مدبا» ووپشم ملیق

 اد كرحتم یشاقن یاهملف «هدیاو

 هبهتءاههیاسرتاتو منو نامهب هک

 شنات ام رهق هک یتاهملیق هنیمذ رد دتس

 ناز ترابع شور

 زا دخب

 رد لصاوم بیت رت نید

 دشاب دوهشم و سوم ریوسپ

 یاهشیش زا كب ره اههنیمز نیا

 هد هاک و دوب هند هتخاس فاقش

 رگذسمب هگیفآ اچ ریو ها

 زارق مویور

 دوج وب یدحاو یولب اتاهت آ هعوجم
 اد اهولبات نیا یبظن دبآ

 هیبتناشاقت ها, و ءاگ ربت هژ و رما

 ملبف . دننک یم

 زا ات دندشم هداد

 ظاحل را < هدیا

 ماولا« ددوآيم رداپ زا وهتس ه ولک

 ا هد نارک راک نیا شب

 دوخ نذكیژزا یکیلبس همسجم ناش
 د قلطم و ضحم تققح هکت س

 دهدیم هبار تس زار واستم

 هعززمو ملف ناتسلکنارد دم لاس

 < سملاف ناز ططسوت

 یدج مت ثكياب

 «یدیاو دو هک

 «تأتاویح

 < رلچاب یوج و_و

 یعوضوم اب هباشم

 هیهت دوب هتفرگ دارت تحب دروم

 ثكيردد هک دون زاب نیمودنبآ ؛ دش

 هک یکیتامارد هلئم نوت راک ملیف

 تحس دوم دشاب ید هبنج یاراد

 <تاثاویحهعررم»: .تقرگبم دارت

 یعامتجا و یصایس هنافا كب زا

 سأابتقا < لورو! جرج رن

 دوب هدش

 ات نامژ رید زا نوت راک ملی

 دد اد دوخ یاههخاش مک مک نوک

 دد و هدنارتک فلتخفم تاپچ

 یاهبلیف نبرت" ررب دربمان !رع راچابو سالاه» دیاب ناتلگنا یاهتسن وت راک یی رثگ رچ نایمرد
 ین وت راک طوب رم پچ تم رب وصا - دودیم رداصاهن] ظرزب یوید وا زار وشک نیا كرحنه یشاظ .

 هویاسیم هب موسوم يملی# تسار تمس و 5
 ..قباه یا <

 ون هیت ۳ نا و و

 روس جاش اوت تع
 7 دنک نیت ! رنآ ناثک راک

 زرر دباش ناک دننک هیهندب ی

 لب یم زارنک نیس خیرات لوط

 یابلیف ین ینال وطنوت راک

 ودح زد اهن شیاش تدم لوط

 لب یاس ود یلوصم یامملیف
 ات متد نیا * تسا هدش هیت

 ما یاهملیف و یکسورع یاهملیف

 دا ,دشاب یمكرتشم دوطب كرحتم
 از كب هیبت هک تفرک رظن رد

 اوسملیف كيزا رتشس رک انوت داک

 بره نآ زا رتمک دشاب هتشادن حرخ

 ؟هباب لاثم یارب ؛ درادبمن رب

 دش مغلاب رازه
 برد ۳ یارب ناشاقت و

 ی ْبثب برداقرزک رهدشابن اراو

:# ۳ ۱ 
 هما نوت

7۹ 



 هیا زپتسا و وجفرر
 هدش هفغاس 4

 اقخ اسد و وبلاهنزیمو یاب
 ضس است زر کیا اب

 و

 یوبدوتسا یرکب دژاس نوت را
 رادروخ رب تلوو تاریک زر

 ی ربهدتحن هک تسا یژاسلزری|

 بشزا یکی و رج +ندهل كنار

 دنکسیم راک <۱داناک ملیف یلم هست

 سوصخم و هداسرابس یر

 -سول اهو زاسلیفدح او ,دراو رو

 نبی گكنجزا ناتسلگن | ددزن مرا
 وكمک زا هدافتسا اب فرطنیابمور

 تعرساب تسناوتتسل وو ينايبت

 یاهملیف هیهن هلبمذدد ,یهجوتلباق

 . دیامن .تفرشیپ نون
۰ ۰ 

 یاههتشر و یت راجت نوبزبولت

 یاهو,د وتسایآ رب زبن_یتمنص سم
 لع نماض نوت زاک یاهملبن هم
 و دن | هف د رای یسب و راک 1

 بیهگ آ زا یهجو لب اقدادعت
 واکتب رمآ نوب زی ولت رد یتاغیلبا 1

 . یشاقن یاپملیف تروصب
 ۳ هشلا دن وشبم هیجت رس

 یاب تقلب یا
 ۳ لیلف راس

 زا دوشیماتآ هاب ورم
 .رت لب اف راثآ

 واهحرط و اه شاق
 تلاووطس ول دن وشیم هیهتصاخ لدم

 ب۲ همش «

 داهب یزاسنوت راک هنیمز رد« یتسید

 ولوسا نیازبنهژ و رما و ءدش هداهن

 یاهراک زا رظن فرص) نآ
 نانچمه (+۱-یب-وب» ربظن یئاتنتسا

 دوشیم تب اعر امنسرد

 سل اجیاهن وئرفک ددلیتسا نیا

 و «و رم لوصحم« یرجدوماتو
 ریظن 4وسب رکل بو تچرب دانآ
 و ناب وج» و «كچوک تادلاسو
 ادب وهود وپشمالماک ]۸ ۷

 میالمح رطاب یدعب هس یاه رکیب ,تسا

 نیفد دیلقئاب «" یناههتسزرد ووخ

 تک رح دناءدش هشخاس تمیبط ژا
 ۱: ۱ دننک یم

 هنادوسجشاقن لیغعت تردق هاگ

 میسر ت دو هک اههشتیاعر نون اق را

 نامل ومرفو دنن املدمیاهرکیب نیا
 «رفیسولو ودنکیمژواجتووریم رب

 تاقلعتم

 ز ۳ ِ 0 ناو 1
 دو

 هنر شب و وام آ یوتع
 ساعغعش هفتم /ییزاسن و زا

 یاپماق رد «کساهتکما و

 دشیغ هدید هسسوم نب نم

 تشادن تسیطات ی ق

 تیقاواب اهملبف نبا كارتشا هجو

 كحشم وز مآ لر هبنچ ردطعقف یک دن ز

 ناهاف هک ووب یمش هلئسم كي زا
 ها دا یرش یک دن ز .ندوبتخا ون گی
 دن وادیم

 یاهلیث هبوتلوصا نی رتءداس
 هب«ا-یب -وب »تل وصحم رد نون راک

 راکب لزهتمدخ رد رتهكب هل زنم
 نوچههکی کچ وک یاهاب ؛.تساهفر

 حرط هک یناهکبع,دخ رجب خرج
 یاسوکن د هتیمز رب ودن زاو . هن دز وجع
 یما»هنیم)» هب | هتف رک را رق نخور ودنن
 هچوک اب هباشت هچ و نب رتکچ و ک هک

 دب زادن)رتراعو ناطاو ناب ایخو

 رو ته یی + فرد نیا دح 4 داش م

 ؛دنتسه یندبد وبلاج لزه ثمدخ

 وبدوتسا نیا یاهیلبف زا یضس رد

 هب ادهگن رد «تونثون- وت ودو لم
 میم یرییقت شیامن تاجاح یاضتقا
1 

 , اهرصغ زا نوت راک ی

 هبنج لیف زاد رحم یشاق یاهسلین

 ۱ هرمنازاب و یلافیلبت ,هدنزومآ یاه
 یسکز ا ترایع هک نآ یلص هنج

 ۲ نوب زب ولت وآمنپس ررمشاب مدننکم رک س
 اد یناباپ یب ومحیسو تان اعم

 ۱ نیاهک

 , هتقهن هوخ رد یژاسلیت هنبمژ

 0 زاها وخ )و تهر راد

 .  منام هک هدع لماعور ,دناهتخاس
 ی فرش و رک همسوت زا
 ژا .ترابع دن ورکبم گر حنم یا
 ۳ یا و و ین هل و راک وفا زکح رخ

 1 نام یابلاسزا سزونح هک سا

 در
 . دناوتب دوشم هیهت صاخیوتسوو
 ۱ ین و لاج يرثا

 2 ۲ ویو مهم ریس لات یار
 ارح ور وتاهآ ی اهتسبن ون رک نی

 7 و هدر نیب زا زر ه
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 و هجوت اب هک تسااجنیا هود ملق

 وشس و یلزج لئاسرد هک یتقد

 اکهعاخ كب هد راکن .هداتقا

 و . .تسا هدش هتخاس یلئاتس

 هک تفگ نا وتیماجنا
 یئابیز دح نی رخأب

 ۳ رک سال و
 ایلاها زا هدع كي هک هدرکیم

 هم رکف هک اد یئول نس رهش
 اع رب یاب راک نیااب ناوتیم 0

 دش هتفگ هجنآ ماش رب هوالع
 یوتكتکت دد ملی رکی دزابتعا

 د دوخ یچاشامت ودو هدحا لات

 هدشنءاضزا هک یسوه

 دداذگبن یقاب دشاب

 دد ملش نیا

 و تسا زاورپ"دد نارکی یاهبآ
 دنآ ریایاهبدنلب و یتسپ هکیاهظحا

 به جواب یماکنه ملیف هرخالاب و دداذگبم رس تشپ اد

 رد امییا وههنابش ندمآ دو رف هحص رهیارب و اج ره رپ دوخ كيتامادد هظحل

 متسیس اب اهلیا همه هنارف كاخ

 - كند و پوکسامنیم زیمآ رحس
 تعان رلاک رت راد ذاتنف یزیمآ

 ذایکب یلک دوطب ملیف هک دنوشیم /

 دوشبوصحم ینامنیس یاهراکهاش

 ناتت یعابتجا

 نود دوش

 ریش یکیراترد ۰

 ؛درم هدمکیو دبآایم دورف



 ة هدانس (ی
 دا سیا

 1 یاتساگن ادب دج رس ر وان اب و »

 ودق دن اشک اهاب رد فراغ ًآابار «یروداناید» ۱۵349۶ ی 7 ۱و هکتیا را
 یاعدن زا .دنتف رگاه وی دوتسا تنچ زار رسول ب ی

 یوجنج زایب دوب۰دت یاشاهج و 4۳ یررض زا ی و رتخدشا
 وا اب و دنتخادا مادب ار «یلس لو راک » ما نآ نی
 یرگید سوهباهبد وویااه یدوزیباب هک دندرک دن

 ره
 ت

 : دعاب یژابسه <رت نان ال

 وا وقلاس وین وب ینابش ارخ
 تساهد رک دقعنم <ان ال ابیداد
 ارد <نسدوهااب ملشكب هک

 ۲ ؛ دنک ی زاب ویدوتسا
 دوآد میمعت رتته باب > ۰

 وبوارووو هتخاساهز ادیکشیپ رنه

 دناوخب زا وآ> طقف نوب زی ولت وا

 «كان رتساب وح» ٌهدقس هخ

 +یلک نج».قورمم هدننک هیپت

 :ووبلاع درم نیرتسابل شوخ
 . تسا

 ملص «داس(وتهدوءات دو +
 راکصهب تل زونه 4 رای رهش ونم
 تساءون

 لیموتاهس< ری واناد»

 هب نتفر یارب کت . دواد

 تمچا رم یارب یمود «ویدوتسا

 نشجب .مهیموساب و شاهناخهب
 لالجا لوزت یملیف حاتتفابش
 ! دیام رقص

 دزاد دصت«سک و ف» یناپک «
 ملساد نیجو تک ر شب یل کس زومملیف
 ...هزاسب یکاکر یو

 یاهمتیف طسوت (نیلهب
 موتاکیرعآ> اریخا و «النان ود
 دیدوش لصاح یلاخ

 مدت رگ ی اه یمچ هک باذجو ین
 زا رتشی لاس و طقن نوک ادداد
 هبوا رک ) ریسه و درک شنس

 نیل ب1) .تسادوهشم ( تان ول
 و« ورکیع زاک ویدار رو امت

 و دمآ یودورب هب یکل
 7 نلاکدنهد شیابن هتسد هب هرخالا
 تنکا الت و تسوب (تاک وک)

 شاحع دارمایصقز هلیسوب شرهوش

 تری تر
 ! ولقود

 ( لب وکح دوح )اب (یکیتد)
 ازیوام و  یلجتآ ریپ) هبمجاد

 هیش مهب هک یرهاوخ ود ( ناداب
 یک ین ..دندرکبمتبحص دن دوب

 ذنعان وقف ور متکیم تانک -
 دتهمیب هبش ردقبا هک

 تشا ءراپظا (لب وک جروج]
 دناب تان ولتوء مهرکا-

 ٩ يه زا هادوو یکی هلصافاب طّم
 تکاب هدم؟ ادب



 یاهملیفآ رد" تک رش ریعکب د وج واب
 نآ ردقمیا راکهیاج شن یاتاویلاتح
 یوجارجام ثب لر رد یو هک دوب
 یلانج ریغ ملیف كي رد و لایخیب و یشع
 ملیف نا دروآ تعدب !رراکسا هزیاج

 د وب (اتب رفا هکنه)
 دوو

 دوجوب ًامنیس هک یتدم یطرد
 هک ت ساهدوب دم یتیخ تسا هدم۲
 دد تکرشاب دناوت هشییرته هی
 دنمجزاماتم دحاوو ساخ یاهیتقن
 یاربناکشیپ رنه نایمدد یک دزیو
 رگید تراس و دیات تک ووح
 هدش هتخانش رتکاراک دق دناوتب
 بسک و دنکتشب ادشیوخ یقادنتی

 دیاتدوخ یارب یدابتعاو هپچو
 دوج واب هک تساهدوب دودمم ناگشیپ رتهنیاژا یکی«تدآک وب یرفهد
 ناوتع هب شیوخ یناپچ ترهش
 لاس تسب و «یدبا رتساگتاکو
 هتناوت یئانج یاهلیفدد تک رش
 نادادتسود رطاخكدتا كد! تسا
 () هنااکنیانج هقباسزا !رخیوخ
 و تزدرگ فرخ انس هدوب 9
 ههو اناوتدوتک ۲ ی تاتو

 «هسوت شی وخدوج ورد اد فی رج نغ
 هشیپ رتهكي هک «تد)گ پد , دهد
 بوصمشی وخ یمقا و یلعمب یا هفرح
 هقاسرد ملیداتقهزا زواجتمو دعیم

 یکدن!تشاد شیوخی رته ناشخرد
 راختفاو تردق جداب كرسذا لع

 تاهچ هیلک زاهک و ارخاوا نیا.دیس»
 انسداد دوخ ماقم یونمو یداه
 «ی)ومآ داک د تقشم اهلاسذ) سپ هکدادیم ناشن دیدیم هدش تیشت

 «هدشگ نابلخ» ملیق امت تساتمس

 صحت یدبا رتساکناگ کلی ۳99 م جم ر حج ح

 رحم
 یاه ملارد هقق وال تک ر شزا دم
 تومصو یتاتاوت هرخالاب فلتعم

 سس ده
 یکشیپ رتع سزووا : تسا هدروآ

 حصحصءارزاو یراوشدب !د شب وخ

 دوب هتخومآ نآ

 لاسهدزت اب «تراک وب یرفسهز
 اباو دوخ یکشیپ رته نادود هیل وا
 قشاع و ناوج نایناج شعن یافیا
 دیناسز ماجتاب هگیب

 یکدتز كدزب سن
 یدودورب شیامت تي ردتک رشاب یو

 یدقتنم .دیسدا رف «یتفیوسو مساب
 همانشیان نیادد یو یژاب هراب رد
 نياب یلیخ ميهاوخب رکا» .تشوت
 میناوتیم میشاب هدرک محد ناوج
 نبا...<؛میمانب یقاک مع !دوایزاب
 یرکیدمدننک درسلد مناومو داقتنا
 اد «یرفهو هاتخشوخ نآ ریظت
 نیادتخات فرحنم شیوخ ءارزا
 ۱۹۲۱ دد لاعقد روشرپ روتک
 ره وزجو ددوآ یوز دوولاپب
 وسدوتسا داد رارق تحت ناکشیپ
 نیا ناذاسلیق + دمآ درد سک وقف
 لدسم ادوا دننشاد یمس ویدوتسا
 دن زاسب «لیگ كدالک د مظن یرگید
 ادیناساحا و هناقشاع یاهشقن و
 تیلاعت یلو دن داذگ او شاهدهمب
 هتخاس«یرفمه» هدهعزا هنیمزنیا رد
 یاهرتاثتب رگیدداب راجاتب واو دوبت
 رد دابیا . تکاب یودورپ
 شقن «هدش كنس لگنجو همانشیاسن
 دن درس وب اد نشخ و محرب ین اجكب
 یرثک اراک نینچ شقت رو«یرفهد و
 هداد هئادا اد هنکمم یژاپ نی رتهب
 درمنیا یارب ٍ«هدش كنس لگنجو
 ودون بسک یتدرکن دواب ین رهش
 هیت ددص رد ناذاسلیف هک مه دعب
 دندمآ رب نآ همانشیان یورزا یملیق
 یزابب زین ملیفدد اد «یرفمهد امط
 نیادد یدهکتآ دوجداب .دنتفرگ
 -تب» نوچ یئناوت یابقراب ملی

 (دیفت) «دراوه یللدو «سیدید
 مامت تسناوت كلذعم دوب وربود
 شیوخدوجوب اد ملیف هبذاچوروش

 ری جن

 هد َف

 وا رکبد سب نیاذا ...دشابیرجام 1۳ 0 یلصا هج وت هلعن دوخ ودهد ,سیصخت
 دوبهدش هتف ریذپ دووبلاهرر

 صهشقن نا هدیاق اهنت و دیدرک
 تساوت هک دوب نآ یو یارب
 ین وشازنایناح پت صاخ تابقیک
 دنا رو رب ووخرد هقباسیب یوهنب و
 نیادد . دزاس یطتم هدر یورو
 یئاتاوتنادتم رثهابیو یراکسه مابا
 لوصادو ؛ مزیت دوکلکبام» ریظن
 نانادرگ راک «نکسیدیول دو «شلاو
 دایب وایارب امنسهقباساب و ترزب
 زایوروپشم یاهملیف ۰ دوب متتفم
 ملاک دیک و ۰ همنیتنتوک ناسو لیبق
 ««رهچ فیثک ناکتشرفد و «داه
 ناذا دم هک یهباشم راتآ یارب
 هت ومن و قشمرس تسا هدیدرک هیهت
 دنتف ريم رامشب

 ترا وپ یرامه) مانهک دوب یمایف ی دن هوب راد هدهع ار یلصا (  دراوهیلسل ] و ( ییویدتب ) نآ رد هک هدشاس

 تقریم رامشب روهغم و هدش هتخانش شب وا سم نیا نا تعاس ماوق یعرزسب موهلمو رابعا اب ار

 ,..حدن وسیمتیددا4ب

 ی رعه
 میج ال یی
 را وداو و
 رک رش ملیف

۳ 
 (۳۱)بیاد هد هل ولک
 و (۱۹۳۹) شو رخ رب یاهلاس

 دوز < ی رمس یاهقا رب
 د موب

 سو روا دنسف الع نایم زد
 نراک وب یرعمو داشب ناراد
 یانجاذایدوآ ترح دادمتهیع

 رباش ؛دناهدوب دوحوم (؛) فیطل
 یو هک یبلق شوخاب ماوت تداقح
 نیادحنیاات ددادماور نز سنجی
 تسا هتخاس وا روحسم ادینج
 تراک و ب» یقشع شقن نیرتک دزب
 مکتالباژک و ملیق دد وا لداد
 راع هاش یتسارب وا یل و دنت ادیم
 یلیرد اد دوخ هناقشاع یاهشقن
 تشادهدهمب ما و زنا هشوگ ددو ماتب

 ۳ , هحفص رد هبقب

 یاهن

 | رس ایاص



 و ملیت

 | درب دداو یابی اکو ۴
 ندشوحم) ودن وف لاستسا ِگ

 وومتسیب نرق مودهمین یاهرتسکناک
 دوخ نادخعس و لاصا ؛ راک زرطع
 فرطزا هک د نتسهیتاصعشم یاداد
 هجوت دووم الماک دیاب تسرانس
 . دریک دارق

 دن زاد مدیقع اهتسیرانس رثکا

 ۷ ۰ ۳ ۰ یتق »نا درک ره, هیون لحا

 / 1 هژوس ژا ءورفز 7 1
 رز تفرش اب دوم مهم تسد دد یرگیو ی

 ی زاسسلیف هث رج تان او

 دو یتوچ هنرص یارب ک هبن عن نیا هجوم نا
 وب ران ۳ (وستمسذ یوبدانس هكپ مو ۳9, 7
 تی ٩ ۶ یو بو 4 2 هدس ز ۳7 سس سس سس سس وووووووو شا تر

 ووخ هنیظوماجنا زاسی گیره هریغو روتتوم » دادیلیق ,دونادوک د هچ تیام ی عیب ته تسیوانس دورکیم و ودجم یئیمم تدم رد مو زل هژادن اب كي ره 8 د کیم دا تا یاس و نه او یقیاظو شبامن ماکنهات داکبعورش ودپ زا ِ ی یو اه هک هدننک هیهتو نئدرگ واک زا رظفرص + ملیفكی هیهت ماکنه ِ یم .رگنب هی ۳
 بنت تحذگ هک روط نامه و دنرادن یشع ملیف هبهت نایرجددرگید
 اد یلصا هفیظو تقیقح رو هک د نشاب یم هدننک هیهت و نادرک زاک
 رکذس مزل هتشک ی مت تلاش زاتسد راک یاهت! ات ادتاذاو هتشاد

 اب مار لماکی وب راس نتشاد تسدرداب زچ ملبفكی هیهن هک تسین
 نیل وا هکیساکنه تسیوانس هفسیظو . .تسین رودقم ژایوکد و كولابد
 نضرد و ووتبم یقلث هتفای هشاخ ۰ دوربم نیدود یولج ملی هتحس
 تین وممدعاب تیقن ومردتسب زاتسو وب راس ووج و هکد رک شومآ رق دیابن
 سنارف و مناخ نیا . دنکیم هافیا ادیاهدعشغن ,یفاسنیس رثاكب
 یا رب یواتمیاهلاس هک ی بامنیودلک و رتم ویدوتساتسی راس «نویدام
 ووخ یصخش تایی رجت « تسا هتخادرب وب زانسنتشاکنب وب زم یوبدونسا
 رتوم نآ تیقنوف ود هک یلماوعو ویزانس هیت یکن وکچب میاد ار
 .دهدمرا رق ,یسز رب .دووم رصتخم نیا ی طور« دنشابیم

 مدپس

 ما رهب

 رب یاهملیف یویراتس یواکن یلو
 ییاهملف لییفزا شزرااب و تیها
 » ووشیم سابصتقا للم غیداتزا هک
 ء یسایسیاهملیقا یقب ار
 ادیریطخ تیلوئسم هرجغو یبعذم
 و دیامتیم باجیا تسب دانس یارب
 نیا شداکن ناک هنسنک هیهت _رثکا
 ی 
 طالب اق و هقباساب

 و 1 هک یناهوب دانس
 دن وشیمسابتق] نوک ان وکی اهن امور
 » .یاربهاگنآ و هدرک 1 اریبقت مو زن بسح رب بلا
 تا رییتت .یسٍا ی ءدامآ
 لصع هک دنتسه رظن هطقن نبازا رتشپ
 هب فیصوت و نایب دد یکدنسیون
 نآ نان ام رهف یحور تماح و هنداح

 و وراو یاهدمع توافت یزاسلمیفاب ۱
 فور

 را ری تسس ی سم ییصخش هفیطس

 نا وا رفتاخرد

 هی تسپ انس رقتکب تا نکسم در

 .نرحوروآ را اخسس راس
 ناتسار و دشاب هشالع

 مشوب دوخ هقیلسنیاطم رب

 بسر نیمپب و دهد نابات یرو

 یرگبد تسبوانس تسا نکسع
 و میهح یاه هنحص ندووآ ءوجو

 » هادمتسا دوضخ ذا نویک

 و دهوقاشن یاءداماقوف صصخت
 راک دو ۸و اهتسب واتس تهج نسپب
 وند زلآ میس .فلتخمیاههتسد و وخ
 سطتت یار ناکد نک هیهت .لغا
 زو الف هک ع هربما یعاهتسبداتس مارس هو رظن دوم یوب راس
 اب یقویراس صوصخب مون شراکت
 زاوخ راک رو و هدش و زب وز تن وم
 قن اهووونن بسک تراپم_یفاک هان اب
 هک تشاد زود رظن زا هیات نضرد
 ,شغ ویراسد» رپ گولاپد هوجو
 و تسا وارسدیع | ریا هظحالم لماق
 تابلاکم طقن وب رانس ژا یبجاشامش
 لصا و دونشیم ۱دناکشی رتهنب
 رس رس واص تدوصب یرجام
 تكولابو شراکت یا رب تساءهعآ رد
 و هگیاسک 11 بلقا زن ملبقكب
 دبش راد یصصعت تاملاکع شراکت
 هدهاگم مه یهاک و دوشیم هدافتسا
 نبابماهقااصخشتسب راس هکد وشبم
 دیاسیم لبع

 ویواتس یتفو بیت رت .نیاب
 ههتتک هیهت _وایتخارد و دیسدناباپ
 هن وگمچبه رک دتسپ زانس هدشو راک
 هفت و تققح دو و هتشا دن هدهس شش

 ,تسامدیس و نایاب وا
 تیبا نای یارب همتاخ رد

 هیهت هد تسب زانس و وب رانس دوج و
 اب هچ هش رکتم دباب ملیقهب
 و بلاچ یاهتانساد و اهنامور
 و هدمآ ردملیف تروصب هک ی شور رب

 ,نودب و هناوهش هچاوم ت
 ار اپلیف هن وکساتسکش للعهم
 و ویوانسرو دباب زیره را لبق
 وووش وجتسم نآش راک: یک وکچ
 مدهاگم اهزاب نوک ات روط نه
 ماتیک نامورشبزا یی که دیدرک
 باب و هدمآ ووجوب
 . هه وار یقیفسا ریال اب



 یجاحهرحح رد لوا تمسق
 و مه نوج یاس بس ماربا

 :*«هیلع

 ما رب ااقآ نوکیلعن مه -یحاح
 دوم یشیام رف یسب دا رم

 ممجهک یون وب مع مارا

 مب رم بشم دوبن زا رق هکم ۲ ی

 اس

 ند نوا نون رف - یجاح

 یغا رچ رسداذم + تم رت ۱ ۱ تموک

 نیشعب نسکیم شرخآ و ننکیم

 ود اهامش ادخ طقف ؛ مشت و رپ

 نوت ا دوام وژدیپ

 ورا مد رمادخ . نیشیمأم تیحر

 هنک نژردامو داتقرک

 هایی رب نا و ک
 هرسب اهاجنیا یک ره هغآ -

 نسدال میسرتیم مام هشیم فک وپپ

 سید یکژ

 اتیسهک یقاتبا موست
 ادخ « نرفاک نریم

 هدب وتب لقع هزیرهب

 كس( ی و
 هک تیجاحب ملکشوخ
 میس رب وتشقع

 ما ربازیماما -

  هلمام نیا یوت

 و مینکیم درض ام

 میشم تسکشرو

 تفرعم یی -

 ۶ داژ هزنوب اب و

 تسکشروپلاب ز هو

 هک نیبب ودأم یشیم
 روخمد یسک هچاب
 َ میخ

 رطاخ شجم

 را زهزت وپ نیا اموت
 ور هدرم بتحاص

 دود مب زپ ربع

 امنرس لب اقم ردم ود تمق

 یجاحب یود هکیلاحدد ماریا
 هک هملیف نومهنیا ۰ دیوگیم دداد

 راذ هد رک یاب شوت «۱هرلابفوس»
 بشود ناهآ هیچ ملیف مسا میلی

 :هچاپ هظاب "
 هتشون اجنیایلاوسب هزقچ -

 اببشددو هن «؛یجابلک اب بشودو

 یزبچ هب

 كي هک هم ودت تعاسکی ندا مّنک تشدو

 شههدروخن مروتب ییاسح یرتشم

 ین ورچ مشچ اههچراب نیاب نام

 ثعاب هشمههک هشخبب

 فتا تام ۳۹

 و یخ ها

۳ 

 ءابتشاهچناب اف 7 هزدلاوه ۰ دب وکیم

 ود»تسهملیف مسا دینکیم یاه زماب

 نروسلابفوس هک «ارتاب وتلک اب بش

 ناقشاع ملیف نیادد ینامامو زیزع

 ! دهدیم ناکت !ددوخ

 ری لوگبج یاتآ -

 یدرک لایخ هشبم مومت هداد تنیزنب

 یاهوم ثزادنابام مياهدیدن امنیسام

 میتفد امنیس تلپیس
 یزبا تبا كبت

 مودک ؛یزیدکیت مارب|زیم
 ٩۳

 شارژ
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 2 اتش

 نرولایفوساببش و
 لیعامسا یجاح : سیب نب شا یاه رتک اراک

 ول وعیژ كیو یکسوس مار 1 /

 هکت نویهزا د,د] هبشیح

 نزج یجاح - مارب

 طقف هشاب یربد تم

 هروغیم شدوخ دردم

 دیاب وعیلب لوپرلاح
 طیلب اتودات یفلسب

 مینکب وشراک

 موس تمست

 لب اقمرد

 هکیلاح رد یجاح

 امتیس شورف طیلب

 هدادرا رق بطاعمار
 اتوو هقیمض.دب وکیم

 هدب ما ربا زیمب طیلپ

 هچ ردطیلب -شورف طبلب مادام
 ۲ هجدداب كب

 لثم -«مارباهب یود یجاحو
 نداد«خرن نوتسنجور ماجنیا هکتیا

 یاسنج است دننکیم هجرد هجرد و

 یور لاحنیارد دننک بلاف ولوجنب
 یچبآ .دیوکیم هدرک شورف طیلبپ

 دسیفس یکلا وداشید نیا ام نوج

 نوژرا ام اب یغارچرس « میدرکن
 + میشب تی رتشمات نک باسح

 یجاحنعتسما ربا ماکنه نیارد

 نت

 رم

۳۳ 

 اما دعیل

 نود وج

 نامزد ماه تمسق

 زیعاسا ی ماحو یکسوس (ارب توس ما ور ملی هی اذا س
 دم

 یر ریه مداد ندا هکتیا

 مسرتتم ۱ تسدز

 ملک هسی رو
 ارءرتخد ن؛

 شغ كد

 زر یراد یدید هک .نیچبه

 وثسا یریم هسید و

 زا وهب ۲" «هرل فوس
 یابی دد (صفد) قصررب

 مغ ششقع

۳ 
 وکب ورایب

 شش

 رفاک كاب هکید 9

 نسیا هساد ملد ٌهسا و مدش

 دسد هداتفا لیوو لیقوت 4۱ هرل»و

 ؛مدش شفشأع لددا زه هن لد

 زا هنورح کج مال اهوم <

 لزتسم ج هکنناآ ی

 یارتاب رثلک » هنحص درذسک ی م

 هاگرارق رب هک دهدیم ناشن اد 4« یناث

 وا كبدرن یدرم و هتسشن رتاپ وئلک

 دیزگیم | رثاپ وئلک هکیلاحرد هتسشت
 هکوز لامسا حاح هنحص نبا ندبداب

 دی وکیم هدرک ما رب اب

 لثم هک هتمض نيا ماربازیم

 هنومیم كنرو بآ شوخ یاههنیص

 اثآ ةدلاو دایورام شاراک نیااب

 گالاب میگیمان هک هژادنیم کو

 امهرپکیم «دوابآآ تسوربا تمشچ

 یچره «هکحشم ز هکس نیا تم

 شمیداپپ نوطیشرخ زا مبا وخییم

 فکیهز وژو .دایمت نیئاپ « نییاپ
 یفطصمات 7 ءدل | ونوج یجاحس

 دوغمد شاهاپ ورام ارچ + هیک

 اکدرکبمتپجاح گاسسون وا ات یورکت

 كن ول مداو یماننت زا ویا همشن یب زاهک

 مزادسم

 دعقما موم شکب بآ وتنهد-

 کهن وملایع یفطسم افآ ةدلاوزاام

 شید خی هنشک رب كناب زا كچ تم
 مات سو هد رک ریگام

 , هرادن هکید

 ۳ ۰ هحفص رد هیقب



 یمن ما
 یا هو 7

 ار اف جا یلد تشا یار لو
 روم مهزاپ
 زبم قدع)ار

 یاجزا تشانابتویر :؛دویش ز
 ملیف دداک لخادرو «ا ءابشانر
 عاوتایاداد تر

 هتسب یلو تسا یدابزو
 تسا داد ربب یه

 دوج و ینیث اوق نویسی وپک رو
 دوش یدریب اهنآ زا دیاپ هدراو
 ضقن عفاوم یضب رد مه دیاد و

 تاعوشوسم باغتن ارد ناشرظن ساتش) . یتنسپ» تب نب داورو

 نیادفابیم لو و
 دنی وگ ین

 . تساهدیدنسب دایسب نوببز 4
 هعزیق ۲ میر هو 20
 عوبطم تسابُجل د لیطتم هورب
 هک دنداتفا رکف نیاب نوبزیولت عیانس نابابرا هکیامژ ناب
 دروم اد لکتش یاهریاد یاههدرپ

 بسانتمتلعب طقف دنب امت مویع

 یعویطم بیک رتیارب اهنآ ندوب
 دن دش هجا ومتسکشاب ءابشازا

 تسا رسشهب نویسیذوپکدد
 زک رم رد ار یلصا عوضوم هاکچیه
 هژ و رماا ربژمیهدن دا رق هدرب یسنق

 .دش بین مومع هقالع و روم یاس اب
 هد رپ كي بلطمن |حرشیا رب

  ود ل راجتبا)

 رپ نر چو چی هه ج
 یتسگنب ول : هتشون
 ۲ ترا ملبفنادرک داک
 رب رج و چو جع جوجه جم

 ات رم ۳

 | یو نچ رج چو نجس 
 -#م-

 نازیم رک او دشاب هتف رک زا رقدایذ
 هحم بلک رابتخا فصت هب فصن ارروت
 دهدیم تسدژا اد دوخ تیبلاج

 كي یاداد یتسیاب دداک ره
 یناکم نآ و هشاب  بلاج زک رم
 در ارمدنتس نامشچ هک تسا
 دنایف تلج

 نیئاوق نی رت یتامدقم زایکب
 رب لصا دوشیمن تیاعدبلفا هک
 یتسیابت ملیف ددلک تسا دداک ند رک
 مزال دادقم زا یرندایز تحاسم
 دشاب لماش !رناتساد حرش یارب
 ره هک دهدبت ینمدوطنیا هتبلا
 دشاب (پآ زولک )كي یتسیاب هنحص
 یدب یاهن ویسیزوربک اه(تاشكن از و
 دلاب هتفک زا دیاب سکعب دسته
 ملیف رداک رد هکت ف رک هجبتت نینچ
 هک دریگب دارق یزیچتایه یتسیاب
 رتشی هن و رتمک هن تسا هقالعدروم

 :رون

 و نوییزومک دننامزین روت
 هدوب یدابز لامعا یاداد اپیسدع
 تسا یرتشیب ثحب لباق عوضومو
 كيرپب صوصخم هجوت هکیئاهنآ
 اب یتسیاب ,دن داد تاعوضومنیاذا
 ۱ سرتسد زد هک یلاپب اتک زا یضعب
 روظنماجنیارو.دنی امن تدوشم تسا

 لامعاودون یاهکینکت هک تست
 اددارق تحب دروم ارثآ
 داد رملیف كيتکت نادیم ور ون
 یف رم ی واطتم قو اجنیادد .تسا

 را رق ع وضوم یولجدد نیب دددب
 یاههیاس هکبروطب ووتیم هداد
 اربذ دژا ایم هجوت لباقو بوخ
 هباساهنت دیتسوءایس یدادریسلبف دد
 دوجوب ار ملبف هکدنتسه اهتشودو
 و رارسق نیارب انب ,دن روآیم
 ۳۳ تیسقا یاداد(تیالیگ )
1 

 رو 1تااباب 1
 فارظا و ولج زا هک تیرتک
 هکر یئاههیاح و هدییات مع وضوم

 دبًابم دوجوب ( تبالیک ] هلیسوب
 زاکم (تیاللبق ] رک ۱.دیامتیم حیصت
 زا رتهایس سن اههیاص دوش هدرب
 دزد رکه م وبطم یرتسکاخ

 رو 8۸016 - 1۲
 هتفرگ دارت عوضوم یرلاب و بفع
 یاه هلرد دون هلاعكی هکیدوطب
 ( تبالكب ) دزادنابیم عوضوم
 و هدرک حراخ هنیمز زا ادعوضوم
 .دهدیمسکسب یقبع

 هک تسنبا دادرلف هقیظو
 دنک نازیم یدوط ادقوق یاهرون
 ره شان نشو رناتکب ملبق مامتهک
 یارب ادیئاهدنم یتسیاب دادربلیق
 هاو دشاب هتشاد هنحس ندادرون
 اب هشی رنه كب (بآزولک )هحص
 اب لابسلجم كياب وا (تاشكندو)
 دشاب ساقز حور اهدص

 رد هک ویدوتسا یاهنکفارو
 دت و ریمراکب یا هنحصژا یاد ربملیف
 هتبطو 0۲880 0تسدودب

 ,دنامدش یدنب نر

 و هدش هدش وپ فاذش میت هعیشاب هنکت سا یدونکذ و رب ۸0
 هیاس یاه تسق یود یقامروت

 هیهتیا رب بلغا هک دژادن ایم
 دو ریه ژاکب ((تبد
 یا ول یاهروتک زو ۳

 ای وترپ هک ره یورو
 اه5۳ 00 ۲ دنزادن

 و۷ ۵ .غارج

 یسیخلت و هیچ رم

 بایط رهچونع

 مراخ یاع

 و دیامنع

 تار تآتدخ ات درب بقعوولج

 گی دونع هلول یور هکت سا هدش

 ورادرا رق هدش

 "9 نمک یار ارویووتسا
 انشور لاحروب , درب زاکب بقع

 قق اماق 1001 هلحوب

 اب اهنآ یور هک
 ۰ دو هعوت

 دیخزوخ_یتسیاب راد بملیف
 درو ی اس وصم .شیاههتق رد زین

1 5۷۵۱۲ 

 3 ۱ زعاات هرخالا دی
 ۸ نسب

۱ 
 ار ۴۳۱۷ تادد

 ِِ اب ۳۴868 د

 ک
 ..دنبوکبم 8۷ ۰

 3 هتسسزادلقت ی
 كسب تساناسم دشاب یم

 ۸9 ددرراکب ۸ رتشیاب

 تدع لرحتکی ارس دادریلف
  زاتمارد دنم دنچ اهروتک ژورپدون
 هلسونم اد 50[ تدغ . دداد
 ودراو رارف نآ تشب رد هک یا هتسد
 ۰ ۰ ونک ی ادیعژاب ابعیجارروت ۶ امش

 تك ووتک ذورپ لب اقمدداپ

 ۳ او روت هک <( ۸۸ اب ۱
 زا روظتم ] دنهدیم رارف دنکشیم

 7 ناوتبم هک (تسا قد امروت هکبت 7۲
  اهروک ژوربنیا اما :دادرارق مه

 80۸0 لباقعددارت

 و07 هک ار یلخاددون لرتنک
 ِ رادیو دترادن دشاییم اداد
 ۳ ر 880۸0 دیاپ

 دی امت

 درب نسل یارب رادربلیق
 0080 دتاینمزال هکبئاج ددرون
 اس لس ته ( وب و ) ۱ دم زاکب
 اییکت رییعت لب اف یاهدت وام هزاباب

 تس

 |هس هتخت .كرزب یاههکتزا



 نوضم شر رب ول

 یموجو ۰ تسا یکم
 وه تاوتم ارث] و ددوتیم مش

 ۲۱1/۸۲۸ ] كي ؛اهنوسک اسولع |

 تناد لماک جزو مور

 ی وم اد ملیفنیا یویداس
 مدع هلئسم

 نآ دد و هتشون استع

 هشهک ار ءاثحفو یطعت نیمات

 تسا یعاهتجا طلق طیارشزا یشات

 زگید دانکی یو تصاهدومنحرطم

 !درم 2 ملیف دد ادلئاسنیا رب

 رارف تحبددوم «تسایرگیدزور

 هصخعب هدن راکت لاحتپ | اب وب هداد

 رانک زد» ریثاتتدشهک منکیم روضت

 تسا رتشب هد رمان رتثاذآ «ورهداب

 یداتسا تیاهن اب هک ی نایاب اربذ

 «هدشهتف رگ رظن رد دیدجعلیف یارب

۲ 3 (2 

 اهصخضم همسر

 تستاد دنهاوخ یداکهاش ارئ 7

 ملبق نیاهکد رک هجوت

 « :تنسا دجاو اد یاهدبع تبز
 اب صوصخش

 و یشزومآ یاهملیف یفرطرا«هچ

 ردید فرط ز و یتی رت و میلمت
 دادملبف نیادیاب ؛ دوشنیمام

 نآ هداب ود هکلب هد دیک داس اهنت ودره «یشیامت و یحب رفت یاپمایف
 درب گر زب یاهملیف شیامنهاررد

 دن وشیم هتخاس رابسب ناپج "رد

 ره دناوتب ملیفكي هک سایتبهوم
 ظفح درغخ رد اره هبتجنیا یدود

 بلاقرد :هدرک
 هتعاسوودشی ابت كي

 یقالخامزال تاکت

 طسوتهک زن ار

 تاپ دزاسلبف كي

 یدوآ ممجسانش

 .دهد هئ | را هدش

 (توندو نآ )

 ملیق نیا رد

 و مرک انقیقح
 دنکیمیزاب نیشناد
 و ناب تلوپس

 شمرت و تکر ح

 بلح ءادودنکیمح رطمهک یلئامو



 ۳ رلانرزاس زا یرکید رثا

 نبادیدا زا دیاب اهنته
 4 ۳« ی ی رد ی ی

 ح محجبه جم جا

 و رظن دنها وغب هک ات یلیع ره حجبق هک میادیم

 لمعنآ هکستقو هماداهدشن باکترا

 دوشیماهوزهدایب دانک و اهدای داوح

  رم ومع هب التبم سپ نون دو نآ رگید فرطز
 2 لابند ردب دد

 اههنیم )نیچد
 دنهدمرارق تحب دروم

 « نایرج زا عالطاز

 هطوغ زا ادوا ات ددرگیم كرتخد

 ه ادنمتفارش یاهراکب تك رتخد

 هریغوهژافهرد زاک لببقذا یرکید

 و اش تسد كي . هژور اها ۷ در

 تسددصرتم هداومه هک .هعاجكرک
 «تسا یسکی رب نتفاب ۱

 ؛ يا هتامرشب یاههلطوت كکب

 هاگنآ و دزاسیم دات اد كرتخد

 روا

 هنداحكي .دهدتاجت دافرد یرو

 ید و دنکیم كمک یوب هراب نیارد
 هماذا دا ادرحخد هکدوشم یفوم

 بطعمرد و هتشادزاب فیثک لنشنی

 واب تسا یناوج رتکدهک شدزمان
 و رتکد راب نیا اما . دهدیراک

 و دن وشیم داچد مه شب كرتخد
 دوخ هک یراک اب :نون دونآ مقا ورد
 زا شدزمان هک هدشنآ ثعاب:هدرک

 . دورردب شگنچ

 نایرج نیا زا هک نوندونآ

 هک دریگیم میمصت دوشیم ینابصع
 دنک جارخا بطم زا اد كرتخد

 .دوشم واب ینفلت مقومنیمهرد یلو

 درادیم رب اد نفلت وا هک یعقوم

 هک یتبحصهداتسبا وادانک ردك رتخد

 كرتخد ناهگات دوشیمنفلت یاب رد
 هکد دادیم نآ رباد

 اجاق یکوم یاهمیف
 1 و دراد دوخرد یداقتنا دیدش

 دل اقتعاجش تلعب رگمتسین
 ورق هب هلستد یو هک
 ۳ یعاتجا هدبسوپ طیارشو طلع

 دنولل یارب . دهد ناشندوخ

 یاهم دهاوخن هک یلیف .یکوم
 زا یمطاق هجیتن و هدومت حرطم ار

 نیرتمک یاداد ۰ دنک جارختسانآ
 تسین یشزدا

 زا دنن رابعیک وممهم ملیف ود

 ریدیلیخادرف» و <«قشعناک دوک >

 یادعورس اهنآ یودرههک «تسا
 ثحب دوم و دندرکاب یئاوارف

 یلجخ ادرف د> ملیف ب دندشعقاو

 کم یدید نارهندد ام |اد«تسارید

 هظحالم الاب رد هک یناتساد 2 2 ات
 مین یوی دانسژا یاهصالخ دیدوم رخ

 طسوت هک تسا < ودهداب دانک و

 353۳0 کا یکم دین رثل
 ! دناهناوید اهوگ هلذپ 8# نادرکداک

 [۲4)یگزاتب ؟ دین ادیم هکبروطن ایه ۱ رم رل
 !اکد رفآ زارد ءامدو ریهش نیدیک ۰ رغا وا ات هم

 ۶ یصا تروص فورعم هرخسم(لدنان رف) 1 یامنیسرد هتفهنیا

 هومن تک ارش «یسیراب تالیطمت» مانبیملیهرد یدرب ژودنلوم

 3 1 هرگچ (هدی رب كن ر) یاقآ دن ادیمآدخ  یک هد

 سا هدروآ رد یزاب كقلد (رشب كابهدامش یکم دینولل
 دراک ۵) و! یکی

 خرد

 کوب

 نیدام) هفیرش مناخ نوچ هکتتساملسم
 دمرنه ودنپا ؛دراد تک رش ملیف نیارد

 جیم را مناخنیا لد ندروآ تسدب

 ۳ دن | هتشادن رب تسد یک زیشوج



 یئوکسا دیجم یاقآ
 هبانباو ( رتسکشلترب] سکع

 رد ناکدنناوخ رثک او اش یاضاقت
 میدونپاچ دل یور هرامشنیمه

 یرفعج نیهم هزیشود
 هلجم یوکعساپ مان -

 ۱ دشابیم (وک خساب]
 مایلیو) یاهملیف نی رتیلاع -۷

 نیرتهب : كدزبناد رک راک (رلیا»
 یبش-هت راو -ام یناکدتز یاهلاس
 دنشابیم شرات [ هه بی رقت و مدود

 یدو زب (تفیلک ی رمکتت وم)-۳
 ملبف رد (ودنارب نولدام) قاقتاپ
 دهوخ تک رش (ناوچ یاهریش)
 دومت
 یلارضخ نیسح یاقآ

 نسیرتهب اتم ظاحلژا ۱
 (ید سیدود) هتشذگ لاس هدننا وخ
 دو

 ارس هک و ژاوآ رطاخب و - ؟
 هتفکاندمآ لئات ناونع نیاب «ارح
 رد روب زم زاوآ و كنه هک دنامن

 هب (تستادیم دایز هکیدرم] ملیق
 راکسا لاص زاوآ نب رتهب نا وب

 تا
 دروم نیا رد یقیقد عالطا -۳

 ؛ دشاب هتشاد لاس۳ ؛ ابوک میدادت
 دا زن یمشاه اتیم هزیه ود

 مولعم (ناتوطشرغ) ملیف -۱
 شیامن ,نارهت رد یوم ک ۲
 عالطا هکییاجت [اتاریز دوش هداد "
 تسا هدعت یدادیرخزونع میداد "

 اشبوجحم ناکشیپ رثه سکع
 . وومن ميهاوخ پاچ یددزباد
 ۱ هللادسایاق

 رد البت جیویافو ملیف - ۲ 2
 نیا لیورتم یاتسدو یو ۰

 . تسا هدش هداد
 العف اش بوبحم هراتس -۳ ۱

 + دنک یم تحارتسا

 ناگتسبزوواهانیسنابحاصسوصتم (ملارهریکیپ نشوم) جم
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 نتسه نوتل راج -۲
 ردماب فرب )اب ید قفوم هاگهانب یوجتجرد ۳ 7

 نایسو ریدرام هلعسا وب هحفص ناا رد سکع پاچ سو رید رام یاقا : , مئامن رشته 2 ف
 - دوب هتشذنکش تقد مت

 رد 4 ورنوم نیلیرم » -۲
 یلین ددنونک ات تن ومآراب ینایک
 تا هم ترش

 شیامالعت لایود یامنیس-۳
 لوضشم سک ون, یناپمک یاهملف
 تسا

 یمیظع سح یاقآ
 ول ولاتیجو نرولاینوس الوآ

 یتایلاتیا ودنتسین یلاکیرم | ادیجیرب

 : امش تالاوئس خ.اد كنیاو

 لوصحم (نینوخ هسوب) -۱
 .دشابیم ستسیتر[دتیات وی ینایک

 شروشیاهملیف نیدزمیج زا -۲
 شیابنلاسما زیاپ رد لوغو لیلدب

 قیقد سردآ ًاینات . دن راد فی رشت
 یسلو میدادن سرتسد رد اد اب[
 .دراد لاسراا ردوخ همان (سک وف یناپک) یردآب دن اوت یمناتتسود

 تیادد شرآ یاقآ
 نبدودو رلیاو مایلیو -۱

 ودرهو دنتسه رقث ود نابل وماس
 رابش دوویلاه یاپملت نادرگ راک

 دش دهاوخ هداد

 و نی رتدنم رنهنآ وتیمن ریخ -۳
 : درک نیعت اد یئاکیرمآ هشیپرنه نیرتگدزب
 بیرق یلعدمحم یاقآ

 نرو رسم یامتسطسوت شزغل ملیف -۱
 ِ میرادن یعالطادوب زم یک اب ءرابودلاب ودیانیس هراتسم یردپ سددآ ذا -۳ تهرف نیهاش یاقآ . دهد شیامن لایود ,دوبت (رلیاد یامنسدیاشاراهملیف نیا -۲ مایلی و رتایراووب مادام -۲ . دش هداد شیانن یامه

 .داد دما ارامش بوبحم ناگشیپ ره یاه شیآست (دیا هدریمات اضش هکیناه رقنینچمه) ادسک وف تالوصحم دمبتمودومن دقعتع یداددا رقسک وف
 ِ - ع یاقآ داک رهچونم یاق : دیشاب هدنب ] رظتنم ؛دهدیپن

 ۰ 7 یتسورم میلع - عاک ت 9

 نایسامغبر كيژیژ یاقآ
 -سکع اچ ءزاج | تیعق ومالعف

 ِظ ده|وخ هتشاذک شیامت ضرعب لایدد یامنیمطسوتروب زم ملیف

 2 عم  لوالد (نیدناج) هتبلا

 هک یفطل زا ۰.۰ زارع هدنناوخ یناطلس ثرمویک یاقآ
 دسنا4تشاد هلجم ناب تدم نیارد

 هدشآ رد می را ودیما و من راذگساس

 ودشلیطعت اههمان یدایزو اج یمک
 ( ایف ور ) كجوک یسعع پاچزا (ل
 , دی راد نامروذعم هحفص نیارد
 ورادن دوج و مژ ام رشتنمهو زج مین اوت هسک نیا تصرف و تسا هتفر۴ یلکی ار ام تقو هتنهرهرد هلجم راثثا
 هچ رهنآ رهآ یاههف اخب اتک ما را و دیمآ
 دی امن رشتتها ر(تشهب قرش) همج رت رتدو ز

 دش رب
 و یلاطمام ناکدنناوخزا
 : ۲ دن رادتسود
 هرم كينکت و لوصاب
 نادنج ودنامت
 نالتف دلوت ی یر

 ساررته اپ ورتهیب هداتس ناسهب
 دامن

 1 زالطماشیا رب تدوص رهدد
 راذکر دوشم پاچ ؛ناتمو ژل دروم
 يواع وروه بلاطمزا زیت نا رگید
 دنیاین هدافتسا دوخ

 هداز یشاب یتیک هزیشود
 ۱ رگید یاهدعو

 ّ ورتشذگ رد ار تفیلک یرمکتن وم و رریام روتکید یاهمکع
 رروینامرونکیو سکع لبق هدامش اچ یتحو|میدومن اچ هلجم دلج
 ۸ : 0 اچ( هتفهسکع) سوصخم هجفصرد

 :] ددزین اددرون نلک
 دربن دیهاوخ ترایز هلجم دلج
 ِ ,مررکشتمامشفطل زانای اپ دو
 یدمحا ریما نیم ناگ زیشرد
 . نایمارآ اولیس

 (ابیذلمو رب )
 ۳ .دوچوم سک یاس ۳ 1 ) ین ویتسا جدوج راکهاش

 ان



 هجوتنا دناهجینایس لینک 3 دد یکی یلم | لاک زنیک رب ینوت»
 دو بیجع یدنم رنهای و ی
 و توببم ۱دنایچ اعا 0
 نی رثگ دزب سا اد
 انیس ملا و هاو ی سهتم
 تسیل اهروتک 7 زا یکی لاو ۳

 هدشی [ رد دداد یئان

 شی وخ رابتخ اب ارا
 اونو تردز

 ی

 < هناتسود قیوعت ۱

 هکنیا نودب دن اوتیم هی ی تا کلی و
 یوپلاوب و ناوج نارتخو 3

 سگ ! لددن|كاو و
 شقن كي یافیادد تقابل و دادم
 مومع هجوت ددوم ؛ میم و هتبوپ

 یهاتوک تدمرو شما و ددرکمثاو
 یمان و كدزب ناگشیپ رته فیدره
 ملیف نیادد ۰ دوش رکذ دوولاف |

 و یمیدق هشيپ رنه ود هکیدوجواب
 دو ( رب وک یداک ) اهم راک بک
 بیصت .نآ تسیقنوم یمامت اثر دنتش|د تک رش(ریاوگ كم ینوروو]
 یتح ... دیدرگ ناوج ( تیک رب ]
 تشون تسد ریز نیدقنم زا یک
 ربوک یداگكی , رتیکر ب ینوت و
 . . 1 تسامنیس تعتیاب ناو

 و نایاب ذا دعب هک یئاهملیت
 زا  هناتسود قیوشت » شبا

 دوخ « دناهدرک هبجت ( ز

 حیاجپ اه

 شیب لاسود ( 3

 نم زا هکاف هس یه

 < دناهداد شیامث
 یزاب هک ملی دد (رنیک رب)

 م» شداتفدو قالغا ین . دنکیم
 يووح - دیاتسم تا ی
 و نس رهدد نم و دبوکیم هشیبه
 هدژوت ای هدجیه ذااپ مشاب هک یلاس

 نر

 دیسرب و متسه
 2 هک دن وا رهدیقع هه

 وادباوج یدجهفایقاب ؟دبتسه
 راوچ رب وک یزاک و ارم -

 بقل مهمناوجیودنا رب نول دام

 هک هاوغیم مدوخ یلو ...دن |هداد
 ؛دنسانعب «ناوج زتیکرپ یتوت > كي ناونعب | رممنادنقالع

 هتفگان هاد تسدژا ار شودپ وب اسلابج هو (یتکد)
 ناکشیپ رثه زا یکی شردپ هکدنابت
 تسا یهیدیو دوبنامزن ۲ فورمم

 ۳ رم 0 0 9

 ۱۳ > گن هلنفرا یزاب یا ناقد

 1 دنک

 دو هداد تسد نم

 تشذگ هک روطت اده (زتیک رب)
 تاخیات دد یژاب زا 1رروخ رلک

 بک زا یی + درک عورش هداس
 (ناذلک ایلا)درت م رعاتترد تیقق وم
 یدزا و تنر ردقیلاع نادرک راک
 شدبدج ملیفتایلو هک دوت اضاقت
 راک ۱و واب ار«تشهب رشد مانب
 لدنما > تفک وان (ناذاک), دنک
 تست وترته و دادمتسا اب قیام
 ةمانشامن یودورب رد تسا رتهپ و
 کورب اد «قطل یکدنا و یاچ >
 دوب نامز نیهرد + یروآ هنحص

 هه اتسودرقبوتز ما( لباد) هک
 هکننیمه و تفرک هیت تسد رد اد
 یکدناویاچ» سیب دداد ( وتیکرب)
 توج ) و ( داکادوبد) اب «فطا
 وا كن ددیب «د رک دهاشم (نیتن و
 دووآ دو شیوخمادتتسا تحت ار
 ء دندیسرب وازآ

 قیوشت > دد یزاپ ذا لبق
 یژایمه یرگید ملیفرد «هناتسوو
 ۳ عقسرر هی ] دا با وج«دیدوب ءدرک



 ری رب را ری
 زاتس روش 4 و مت نره سر 4 رد و یکم

 او شی واد رخ ۳ ۱۸ ذود زا«لاب وجو ملبق 1 خافت 3ادواس دنسم) نارباو هکرگررم اتیس 1 1
 ِظ و طسوتمنآ درک داک وبوخ ابی رفت ملیف * نیاذا لابقتسا 1 ۰ ص و مواد

 اتم 2 3 هو
 (نامیلسدجسم )نوت امنی ٍ تم 3 لس و ریس یام ص حاتتشا ۳

 و طسوتمن و[ زا لابقتسا ود رک راه 25 شیابت ربث لا ایداورخ زورذا ناکباداچی دو كا رتخاب ی

 (رهشمرخ) داحتا امنیس یوسوم دراشیر
 روپ تدم بوکسامنیسو یگن ر ره ناخ هلا دز > ین هاکیرمآ ملق

 هوب یلاع ابی نآ زا لایقتسا و درک راک

 ( رهشم رخ) نهیمامنیس
 |ودرل رک بش+ تدم یسداف هلب ود یدته هناوید ملبف

 ایی ر قداص دمحم . دوب*بوخ رایبنآ زا

 ۳ (تشر) كلابام امنیس
 ,درپ یود ریت موس ات دادرخ ۲۳زا هثاوید یدنهملیف

 تساهدوب یل ومسم و طسوتمنآ درک راک و دوب زم ملیف زایلاعا لاقتسا

 1 (یولهپ ردنب ] !) ناریاامنیس رو ی یو ۲ روپ نیس> دی رف
 دون هجرت لباق دآ درکراک و دخجداد بر داش ابد هالع منع ناهتا _ هاب ود شنانک را ششوک و یسب شیاش دادرخ۳۰یلا ۲۰ خیداتزا «نوعرف هچیلاق» یم رعملیف بوخزبت هد رب بصن و تسامک رکید دوب هداتفا راک زا قیرحتلم لبق ۲

 (یولهپ ردنب ) را واب امنیس هکترا ضوع دعانیم رتکچوک قیاس اب دادرخ ۳۱ هجذو دو هداب#
 " دادرخ ٩ یلا ۲۷ خیداتزا «سیداپ, هقوشعمو ملیف مولمو تسا هری دهاب هتقدو رف هک زور درم یسراقب هلبود ملیف
 " جس ۴ دنچو دناءداد حیجرت نآیلارحد مچ رک تساهدرک تیل اف .ع ورشو ح ۲ حاتتفا دوشیم هدادشیاس تشدرد َ  دوب شخبتباضد نآ شورفو دشهدراذگ دور ادا یا ارت هک تسا نمدون ملیف نیلوا نمضدد
 ۱ ۱ (جدننس) یسودرف امنیس هس و هریذد لثم بوکسامتیس ملیف , نعار انیس یناقرف هقبط راک وله
 زور ۲تدیو دش هددادگ شیامن ضرممب ناتسودنهكنه 7 ملیف روزین دیشر نادرمو هبشجرد هکس و ءدامآدوز امنینوچیلو هدنام
 9 .دوب بوخنآ زا لابقتسا و طسوتم نآ درک راک و درک و هدید هدنیآ یاه بانرب نیرتید لابقتسا اب تف رک رارق یلاها دایتعا دو

 2 (ناهفصا ) یدعس امنیس هدنیآدد رگید بوخ یاهملیف د تنریراکتبا ژرطب نکلابو فقس ۱ جز همان اهن شیانناب ميدا ودیما هکدشیم و اییزمضوب انیمنلاس دشهجاوم
 ادرخ ۲۳ ذااد پوکسامنیس ایرد درم اب وگ ملی 0 نیرتمس زا یکی سورپس امنیس اب الماکامنیم تلاحو هدشیزیمآ
 ,  ووببوخ رایسب نآ درک راکو داد شیاش 6 دوختیوبحمودشاب تشدیاهامنیس هاگتسدودنینچمهو هدرک قرف قیاس
 داد شین به ۲ تدم اد < اداکابن» ملی . دنکظفح رو هک اههچی رد نتفد نییالاپ هتبلا" (ناهنصا) جات امنیس 0 بوخ یاهملیف شیابن تیح ذا اد هدشبسننلاس فرط ود دد هیو
 # .دوب طس وتمهن افساتم روب ییسح دیرف .دد تشاددوجو نیس قیاع نلاح

 ی ار دهش» یاهامنص هک تسایتدم
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 1 ی 0 ناب 1 نکساریذددادن یصوصخب یناتیم
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 ۳ ۱۳ کا تست

 ار ۰
 زیزع ناگدنناوخ__

 هچناتج : میداد اش یراکیپ حایتحا هحفص نیا میت یا رب

 ام یاربدیزاد رطاتب دشاب ابسو ملیفراکب طوب رم هک یبلاج وادب وو
 2 زا رفت ودب زیتام .
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 1 ح
1 ً 

 دو رگ حدد هحفص نیادو ناتووخ ماتبات دیراد لاسدا

 ود دوش هداد سیعشت نارکیدزا رتپب ناعیلاسرا باطم هکتانک

 مینکیم میدقت هلجم كا رتشا هخام شش هزباج
 امنیسنا رب دم وناک دنسب ون نا دنم رنه مومعزاانّس

 دوخ تارطاخنارکب یایددزا یاءرطاخ نداتسرفاب هک ميراد اضاقت

 ینایدثرم ویک :هدننک مییظنت فف
 ۵ هو هم بو هو جو

 ب

۳1 
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 مو ۰

 نکشنآ دن دا وج ۳

 بلغا هک یتفایشرد یژور 7

 نیب دنتشاد روضح ناگشیرن
 (نیدزیج) و (ودنا ربنولرام)

 هبه . تفرگ رد یت وگتفک دیقق ۳5

 زا (ودنا ربنولدام) هک متادیم "
 نوچ یتخسرس بقد دوجو
 . تشادن یشوخلد (نیدزمیج)

 تفرگ میصت لقحمنیادد سپ
 ار ۷ نیدزمیج )هدش یوحت رپب

 یاقآ »تفگ و رنیاز|.دنک حعّتقم

 هک یردپ نآ اب <؟۰۰نیدزییج
 امشب هدافاوتسژ همهنیا یداد

 نتشا دابهک نک هاگننمب * دی امت

 هنوگجیه یدنمتور ردپ ناثچ
 با وج (نیدزمج)«مرادن یریکت 1

 < هراد یچیچ تردب الثم» داد

 31 ۰جیه» دادهمادا(نول رام)

 رگا هک دراد هلبوطکی طقف -
 یرطتمآ یفرطنیازاتفاک
 هک دیازیم یاهلاسوگدنکر گید

 دیلوتهبفدکی زی هلاسوگ نادوم
 < نیدزمج» < ٩ دنک یماطف

 هدرکن لطدم نیا زا شه مه
 نم ردناما ؛تسردنیا ۶ تف ّ

 درادییوچ ,تورن تلتدوجواب "

 هلیسوباوه ندوب ربا ماگتههک
 «دنکیم هدنک ارب رها

۰ 

1 
 _ دننک یزاکته اناب هحفص نیا میطتت رد 1

 مرا ۱

 1 ییللعا ( نیب دن رنه «2)ا رتشاب»

 و دمآ مدختسممدوب اهامنیس نا رردمزا یکی ناسچم هک ذ ورک

 متسود + داد راک امش اب دنادیم دقنم ادشدوخ هک رفتکتاقآ » تفک

 هکدوب هتشذگن یاهقبقد دنچ زونه .«دوخلغاد دیئیوکب و دادباوج
 یف رعم یاهعانزور دقام اد شدوخ و دشدراو هتسارآ اببرقت یتاوج

 و دز یگنز متشود . دنک اشامت ملبف دهاوخیم هک دوش هفاضاو درک

 یاق یو نتفد ژاسپ .دنک یعامنهار زلهب !دناشیا هک تفک مدختتسب

 دلب وراب الصا؛میکب نیا زج مدوب هدیدارنبدقنه هه لاحب ات تقک ریدم

 نیا ک دیاب یدنچ (؟مشابهدز اج ورشدوخ هلکت.ه رب فرح دوبن
 ریدم ياطا رد ءراب ود هک دوب هدشمامت ملیفد تفد نامدایژا عوضوم
 «فا رتشب سکعكب «اق]دیتخبب :دشدرا و دقنم یاقآ و دمآ رد ادصب

 ؛ دشاب هچ هک كارت ؛تفک و درک یرکف مت-ود .دبنک فطل هدنیب

 اقآ , دسانشین اد ناتملیف تسیترآ امشاق روطچ :دادباوجدفتم

 ورف رکشتهراب ود ریدم یاقآ ۱. ملیف تسیت رآ :هگید 4كا رتشبز
 ررکیم نو ریب انس وقاطاذا بدااب اددقنمیاق ۲ هکیلاحرد سیسو هتفد

 : هن متفک 4 « تسیچ « كارتشب و زا شووظنم یدیمهف » تفک نسب
 مسا < كارتشابهدر" لایخ «كارتاب» هدناوخ هک ملیف لو اردو تفک
 «:...تساپسلیف تست

 یماظاک مساتلاوب |

 دی وگ یی هرطاخ «هناورپ»
 نیرتعمض 4هناورپز هک میدوب هتشن هاجم رتفدرد

 هحفصند رک رب یا رب هک سلخم . دشدرا وردزآ هلجم سنج
 هکه دنب ناتسددزا یکی» تفک هلصاقالب دشاب یدهآشیپ رج طعم هک یک لشم مهااتاشب) :)وکب تیام ملاع زا هرطاخ كي شابدوز هک مدیسچ ۱دناشیا هقی هلضاف الب ۰ مدوپ مدرک ریک هیقاق یگنت رد «اههرطاخ»
 / هرخدلاب ایزرکشزاسب هداتفایرد اد تمدخژا یفاعم هترو,دشهک هلیسورهب تساوخیم دوبهدش لوشم هژات
 متحید هک درک یذا روخ یرولط اردوخلد رتکد شیپ ۲ درب ینیابوولاو مشچ یضی رب اددوخ هکت فرک میصت
  تسا یی كيدرت و :دیوگیم تسادنمتسود دومن

 ناتسود تانچاب یبش مایا نیهنداتم
 تسود هاگات هک میدوب ملیف یاشامت لونشء
 :یریو «یادیا :تفک نسب هتسهآ

 رامنیسب

 دلم
542 

 ۳ مس
 (زرنیا* رطاخ )قحرب 3

 رای  ف ار هکدزا ر هان ناتس رهش«ثادا
 ۱ یو ای 2 ی

 ۳ ناترس دددهچ یداب .نا رهت
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 > ملیفكی یزود

 اشأم اپ اطا

 یرگید ق هدو زاسپیلد

 یئاهفرح بجع یتسار
 وخیبن یرگیدقاطادد

 7 :ا یرگ 3:

 و

 .«+ینکتحا رتس
 ...دیآ زی

 ک
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 امت مااع
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 راکسا هاچ هدن ۱

 | راهوانیروم
 یرچام رپ یاهلمیف بیق ریب هدست ۱

 هبضاب زد(ناد رهخرودانام)

 یا شات ری # 0

 دا دار



۳ 7 ۳ 
 رایشارم اچ تو

 ۱و۲ تن ۵ 5

 هویت سم اراک
 ؟ و درک یاهزاشا

 تسار و طتسه. .ارچ- »

 دنساتشیما زامشاه رتخدنیا-

 زدوهو «رادا رب مهارامس اهن

 یا هدناف راکش ۱ .دیاهدید اعتبا

 بک فارتعا دنا« دراهت

 هل کد ۱

 و دباهدزد رعد سوم

 فا رتعاناتدوخ_یاییزی+ناتدوخ
 ۲ تشازوگورد گان

 عورشیينام» رسرداط# ۷:
۱ 

 هک دین شر طلب

 لا ۳ هم زد ۳
 دیتک لوط هظحل ث.دد ی

 ۱ هدوب سوم
۳ 
 اک منک یمن راک 2

 ٌطییق لوپ یرادقت هک مد ,هتفد
 5 متفگ میگی
 تشادیدایزجایتحا ل وی شن ادند
 زا هکشازج متشادن یاهراچنمو
 ماد وا اس ی ی ع یا

 ۲ کل اعم تچجمن زهک

۳( 

 وا و هدش یهابتشا و هتشادن  یرگبدناتساد تس

 فالخ 0 ایی ادای یا دسک .عار

 تک یر ۵ ترس
 رگید < ینام و ., هلن تم ریز تدوخ ند

 | و شد وخ. در رو "نابذربیمالک ۶۵تا هدزام

 طهقف , دوم و نیما ادم

 رد دننساوم هک

 یا هظحل دادن شبادّرس

 نیمز یود مکجم ار شیاهاب

 اکته, 2 ۱ ."تبسا تتقبفح شمامت

 گان منو مر رکچ دیوکب
 :..منا وتیمهج 7 تست بک مک ۹
 یرظن شدوترودن و دادزامف ..یقیام. ه کبد یناتف زومام
 :تفک و دنکفا 7 را یضتشپ دادن شوک یا مالک

 منزپ نم نو دوب ج ناو ه درک هاب او
 مرسرب هچ هک ما هدادن عالطا " #

 ُه 2 فمآ ی اقمرد هک یماهدهاشاب

 اد منو منارت

 ینامنزس زور اما . ٩
 تشادروضح هاگ داد ناطا رد

 دالات رد یدابول عیج هک هکن آ ۱۳۱ یتیاهثا
 ندرک ادیب و دی دوب هدمآ و

 ش رهاوخ ناتو هزرزا ًارون
 ؛شرهاوخ رهوش و «اگلوا
 الی نیریاس نأیم ردا «نج#
 مه<زور» هظحل نایهرو .درک

 زایدنناب و داتقا ین ام شمشچ /

 نکیل « دش دنلب شیلدنص یورو ر
 دیسچاروا یوژاپ ۳ «نج»>

" 

 .<ینام»فصو نیا اب ؛دوبن یاهداش

 ِ با مهشمژا ان راد ۰ را اف

 رود ۶ ۱
 رام

 ناگن ی ,
 و 2 ۳ رز ن»۲ سس

 نو تتیق
 7 8 ار سر ی /

 نوکچ هلاح او! ز واتس

 دیک ما وخزا دیها و ۱ | وییم

 هک درد
 رز یک را
 ولج یدنتهب و دادن شا احم

 گو ربط رس
 1 یضاق یاقا-

0 
 اعدتسا ۰ درادت یهانک

 جات یر ودنار هک احمهسلج

 1 . دی ژادن اب

 مه رد اد شیاهتسد یضاق
 : داد باوجو درب ورق

 ژوراتهسلج ؛ بوخرایسب
 و دنفایص ریخاتب هیروف مود
 - هجو هئارا اب دناوتیم مهتم

 ورازم تفه ملسب ینایضلا
 ۱ دشاب از آ اتق ومرالددصن اپ

  سفنفرح نیا ندینش اب
 وا عفادم لیک و ؛داتفا هرامش:
 هدش تحاران و هچابتسد هک زین
 ۲ : ملک دن رد !دنسب دوب

 3 ایآ ! اقآ
 ۰ نیا نازيم زا و



 حلسم راس

 نییعت غلبمو تسا یکاان
 1 و  دک هد وب سد 1 هک و

 ب ۸ نآ وب

 تسا

 را
 ناون یم

 ۱ گ لیکو اد شر < یناناو ری
 یداپظا رگید و تخادنا ناب

 و
 نیمهتم هاگیاجرد «ینام

 ۰ دوب چیت و هداتسیاابارم

 شلب اقم تعاسب هریخهریخ
 هکبتق و دمآ شدای. تسب رگنیم
 هقیقدهسدشیمهاگ داد نلاسدراو
 ژونه نونک او هدنامهد تعابب
 ...!دوب هدشن یریس هقیقدهسنآ

 <ینام»" در وخ مپب هاگ دادهلج

 جراخ هاگیاج زا تعرسب اد
 تصرف یتح هکیروطب دندرک
 و ددرگ رب هک درکنادیپ ادنبا

 بلرب ینوزحم مست هکادشژ ۰
 .دنیب تشاد

 تشذگیمددمتیاهورهادژا
 هتسب شرستشب يزد هلصافالبو ۱

 ینیشام هاگ داد طاحرد.دشیم
 لخاد ۰ هیفکسشت

 دود نوچیدا فا
 یاهتکسین یود ودب,
 دنبتسد ناشیاهنسدبو

۱ 

۳ 

۳ 

 ده , و

 ها رف ! ول  را زه

 بهتغاد میدقت و هدرک

 تضناوتبمن <ین

 ۳ ۱ هن وهدج نج

 دم هدومن هیپت ادف :با رک

 رامضااهچو هب دوب ۱ ملسم

 تسیاب یس وا و هدش تخادوب

 وش داژا

 و < زور » نافتاب «<نج

 نادن زودمد ناشتیشامو «اگبز

 فندوب < ینام»يورخ رظتنم

 هلک ورس و دینابنیرید راظتنا
 تک . دش ادیپ اوتیبدرم

 یمالک هکنیا نددب «زور»
 هزاارشناوژاب « درواببل رب
 ۳4 ی <ینام» و ةوفگ

 ار شرس < یناه» . تفرگ

 درک ناهنبشن ز یاهفل ز نایم

 هناموصمم و نوژحم یتحل ابو
 : درک هم زمز

 بشامآ ؛مدشدا زآ ۷۶

 رعسالصا .دوب یبشبجع هتشذگ

 :دژدابرف فشزا «ژور»
 را وسایب ...؟ینام..:!ینام-

 نادن ز نیا رتدوز هچ رهو میوش

 .ميزاذگب رستشپ !دیتنعل
424 

 زا هک دوب پورغ یلاوح
 درکیم رکف . دش دادی باوخ
 همداتفا افتا شیارب هک هچنآ

 نابه نکیل هدوبباوخ ملاعرد
 و دش قاطا داراو «زور»هظحل

 تیارب یلیک و ۱ <ینام»-
 وااب زین یتاقالمرا رقو هدرک ادیب
 > , ما هتشاذگ

 تست
 : < یناسم > لیث و مان

 ضحس و دوب هتخود هاگدادیسیت ر ناهدب مشچیلاع

 رگیدهک درک ی حد ها آ نامضلاهچ و غلبم زا هکنيا

 ... دتسباب ایارس تسیث رداق

 زد شراک لحم.دوب < رث رک وا>

 زد تسرد و روم روتکبو

 یاپب داگمه ءهاگش زا رت نیلاب

 ..دوب یعامتجا

 -هشیش تش, هکبتق و« ینام»
 شعفادملیک ورتفدهتسب خب یاه

 .تخادنا نوردب یهاخن ؛ دیسر
 ار شباصعا دناوتبهکتیا نودب

 درک ندیژرلب عو رش؛دنکل رتنک
 ابا رسوتف رگ ار شیوزاب<زور»
 نامهاب و .دنفین انتشادشهاگن
 .دندشیاطا دراومضو

 هدهاشم شحبب < رت رک وا»

 یزبخمی یلدنصیور رهوشونژ
 8 تفکو درک

 امش هک ی اهظحل ناهزا

 مهدی زگ ربناتدوختاکوب ارم
 لمس تاقیقحت یمک ؛ دیا
 ما هدیسر هجیتت نیاب و ماهدروآ
 ابش هک تسا نامه قیاخ هک

 س هاگ داد رطحم رد ناندوخ

 نارگن تهجنب دباهدروآ نابز
 ها رب ور هرخالاب اهراک .دیشاس

 د۶ دهاوخ

 یاهف رک یادصاب «زور»

 " :تفگم فادم لیک وب باطخ
 تسن سکچیف افآ رغآ-

 یلان هک .دنکب لوبثدها وغن هک
 شحدور السا وا . تسا هانکی

 دادن ربخیرجامنب ژا
 بب یمست < ترک وا

 ؛داد باوجو دروآ

 ۰ ,دتسا روط نسه ؛ هلب-

 زب فالک ثلروسا ءاضعا مامت

 رصق» < ینام > هک دن رادهدیقع

 سک هایسوب تفرس و تسث
 نهتپح روبهدشءاجنا یرگید
 < یلسکن لب > کاقآ اب مدوخ



 قوا نکن قاب
 ویو مهر بو یوم مع

 ارچ سپ هدتست ملم ددیژآب یارب 9 ملیننیاذد هک یروش رب یاههححو

 هف رجب (مشع نم دن رکیم لوب تشذگیم (ماپب رک ار دولک و و و) جی

 نونک اتاکب رم یامنیسخب ات لوطورب
 تسا هتشاو ریظظن تیک

 للدلانب تذج نایابزا دم «
 زا «تراک وبد یاب تقک مو

 هعسوت یئاناوتو دودح ی

 سپ یاهلاسو ناوا نیاوع .تقاب
 ددوایاهشقن نیرتهتسحر ناو
 و«هتفد داب رب منک و میظع ملیفود

 دن اهدوب 412, رقا هکلمو
 ناداکت ریعت دابز «تداک ویو

 یعقو شیوخ نادنشالعو یماتیس
 هرسذ) ؛د وا هکر ابکی ۰ داهنیت

 هدنآسرت یاادادتسود هقالع نکس "

 یزیچ نم ۶ تفگ یک واسب دنووم -

 لوپ اهن 1؛متست نویدم مدرم نیاب
 یاربناشل وب یازادد مهلم دنهدیم

 اب ییاسحرگید. منک یم یاب اهنآ
 ۰# مبژادن مه

 یوخو قلخ هبهاب «یرقمو
 نیحدتشاد هکیاهلصوح مک و دن
 عیطم وتکاس مادآ دایب ملین هیهت

 شبوخ یتاذ ناجیهو مثخ ۰ دشیم
 و طلسم یحوراب و دروتیمو رخ ار

 اردوخ نوکانوک یاهشقن رمأتیم

 ؛دین اسریمماجن اب نیسحت لب اق یت ددقاب
 طبحم زا حراخ يو دانند ضوعر»
 تقومیراددوش و نوکسماقتت 1 امیس
 یودرابکی . دن اتسیمژاب الماک ادوا

 هزاباک كيب دوخ اباد ماندب نذود

 اپ رایب یئادصورسو درب هابش
 لمعنیا یا رب واذا هک یتقو ؛ درک
 تبحاصم»:دادباوجدنتساوخ حیضوت

 دوب شعب تذل نم یاررب اهتژ نیا
 یاه سیب رتک آ فالخ رب هکنوچ
 ملبن نیرخآ زا شاهه دوویلاح
 مالک نيا...6۱ دندزیست مد ناشدوخ
 دوب«تراک وب یرفهو بلق یادت
 تامادقاای ات دیشوکیم درم نیا
 شیوخ هی و دزاحراخ و دنسپ ان رهاظب
 ات دشرکیم دوریلاه هکاد ییاجح

 اد دوخ هاو اهبیرق نآ ریزد
 . دنک راب مهزا دناخوی

 هچوت لیاقو تكرزب هصیمخ
 ی ی

 زا هچو كينکت رظنزا هچ یرتاتن *

 تراک ویو «مداذگیممارتحا مدوخ

 ناکشیپ شه یارب یصوصخب سرد
 طقفدادیمت هئارا راک ه زانو ناوج

 دناوتب مد رکاو هک تخادو هدبقع

 ددادهک یرتک آ راک یاج ار شدوخ

 ینم ؛دراذگم دنکس اغیاادوا صشقت

 رثک | راک نامه تاساحادت اوت رک ا

 تفقوت دنک داجیا شدوخرد ار

 تالاح را زوم ووخب :وخ نان ا ه رهچ
 یاربهبیلا « دوب دهاوخ تارست و

 ُ هشيپ رثهناسنا هک تسا مزول راکتبا

 فالخ رب ان اوت هشرب رنع

 هاگیب و هاک هک شنا راکمهذا یرایسب

 امیس زک ره دنباتشیم رتاثن غارسب

 هدومتكردوآ : دوب هدرکت اهد اد

 یذاب و یئامتبس یژاب نيم هک دوب

 تن ِ نبا... دشاب

 توافت یسعش دروخ رب هوحت طاحل
 وا لیلد نه تا دوجومرایب
 زمیجز» و4 یس رت رسنیسازب .دنن ام زین

 راک هتبک ناراکر یاس و <ینکاک
 اددوخ ششوک و تقو همه شیوخ
 كردو نسنف كيرب طلت فورصم

 هببش كي تایصوصخو اه راک هزی رد

 «دوبهدومن امنیسرد یژاب ینعی رتهزآ

 یرفمهو هک دش نآ رما نیا هجیتت
 تاراغتفا وزج نونکا «تداک وب

 ناکشیب رثههلمجزا واکب رم یامابص
 دوریم رابشب نادواج

 یاهشقن ربخا لأس دنچ یطرد
 -«انی رباسو لیمتذا یئاهملیف ددوآ
 دو شروشو - «هنهرب اب سننکو
 و < میدوبن هتشرف ,امو - «نیک ی تشک
 تایص وصخ یا راد عیدی ات تاعاسو

 ٌهمهوا ؛دوب یتواقتمو درفنم الماک

 یلاناوتدحنی رخ آ اب اد اهلد نیا
 شعب تیاضو هجرد تیاهتب هدوخ
 یگدنز ؛ تسا هدرک اقا بلاجو

 مامتا اب امنیس حراخو لخادردوا

 نيم زب رتتخس هچره امنآ و ملیف
 دیسر ماجن اپ مدن دوخ یم

 ند»:هک تشاد هدیقعوا دوخ
 ها و هثرح
 ذک را زک رب بوخ ًبیرقت ارنآ
 دن وا راک تمظع نا یارب

 19 تایم سو ی
 :]وت یمطقف امو

 تاق وا رس
 ۲ ای

 ارذوصاب بشود
 هتحسهک هظحل دنچژا سبو

 هک دهدیم ناشن و دوشی» شوع
 ص و هخمنابهگنب ین ات یا رتاب وئلک

 دیقال ولاحشوخ یدرملبیس هک بش
 یدنخبل اب ما رب ادوگیم ناب رهم .تس

 دپ وک یم هتخاس بطاعءا د یجاح
 هب رگوتل اتعا یتگاو ( توغ هم

 شمودآ یتساوخ وتو داد لو ور
 نیا تم شدمپ تلابع دبدل ینک
 هشيم نوب رهم ثاهاب « رلایفوس

 روکب ود وذرآ نیا هکم
 نتف رک زا دمب هکتیا هساو میربب
 هنکتیمفب دام رهژحرب تم هدوقب]
 و ومنهد مات هتیشیم یا هشوک ك یو

 مینک فلق نومهرجح دو ثم
 هب الاح هک وت لاحب شوخ -

 وتیجاح ؛هلوت ات دنچاب یداد ینژ
 (دزمأن )مو زم ون هب ادخ یت ودق هک کی

 نایم یشوماخزاب مت ویا ردومرادن
 یاشابتوحم ودد رک یمامرفیکحنان ۲

 هکنیااتدن درک یم ملیف یدمب تمسق

 «دسریم نایاب ملیق

 جورخعقوم ردمجنب تمسق
 امنیس نلاسزا

 شیوخبطاخمب باطخ ماربا
 شکسب مکسم شرخآ : دیوک یم
 و ریسک هک | متمایق اتتیجاح ًامادیسر

 ردپ رب خآ ۰ هسریمت شیب داوعب

 داذرکال و تفرعمیب یابند نيا
 هنهداد (افو)افب شدوخهت هک تلعت
 » شفیطل یانچ نیا

 ینافوطدمح«:هتش ون

 یاهنلاسحاتنا
 همان رب ودشحاتتفا كرپس هنحصمانب

 نیرخآ : زا دنتدابع نآ هدنیآ یاه
 اس مدید اد سیداپ هک یداب
 نیا ناهاش هدد و نامسآ ناکلپ
 بلغا شیاهملیف هکشیادوجواب امنیم
 هچب تسین مولمم یو تسابوخ

 9 هداتفا راک زا

 ۱ سوت دما ِ

 درک رخ لاحرد نابسآ

۱۳ 
 رشد دن وشیمی داد ربملیخ

 یرادر ملیف ین
 دایژلماوع دن 94 دن وش

 یرادربلیف دد هک تسا دوجوم زیت
 له ایب روا یناع

 : ضرون ندروآ دوجوب و
 اد رون نددوآ مهارف

 هک تصا یصخت هلئسم كي بش

 ابا هدوبن طوب رم ناد رک راکبآ دایز
 7 رش,تحم یتسیابنآ ءارج)
 ازاداتادرگ راک ک دری ماجتا
 . دشاب هاگ ۲ نآ زا

 اماسءاشنارو دنن | وتیهاه هنحص
 .دندرگ ی دادربملیف بورغای عولط
 یکلدع نامذ یئاتشور نینچ اما
 زجهاد نیا نیا رباتب . تساداد ار

 ِ ءوک یاههنحسم یزادربملیف یارب
 مت رارق هدافتسا ددوم
 9 نم زین اههحصزا

 دافتسا اب اهتنم دن درک یرادربملیف

 یشود .یلو یعونصم داوناذا
 ۱۳ و معرادیا ی فوم

 ت ۱ باتفآ دمروت رد

 دری دا

 امز رضرم تّ|تیم



 |س] یر سرب میس | تسآ
 هدادش ند رفن 41م ف و رم ملیق

 ِ من ۰ 9 ۱

 دیدند رد اف نیا نالبو ۵ مو 45ام ی) تر فا
 35و تی قوا بت یو 2 یا تل نخ بس

 دنتشادازن ]ندبدیاضاقزابودناکدید ادمافنباهکرفاون ]را رب كرد سناش كي

 ویمامصقر نار) دعود یا رب تر رسا ۳

 یکیزکم ریذ د یاهتنه آ هب نادنمژ هاو یا ربا تكرار ست

 !دند:وبارطضارپ یاماینرةک تانک یاب ._ كررب نفاق قط

ب دوس ات ونس» فدراد یناهجترهش اهنز نیز ی وج ۳ وذل ۳
 ل

 + یسربب

 تل رفت و رعم ملیف رد هتف رگ بقل ی كي هزکمر وبمام ,یادخ هک

 هر هم ۱ یلسبلا 4 سدب ۲۱هجرد ۹ ۷
 تیر ۴ ۷۳ 5 ی 3

 اف 7

 0 زا اد سل و ِ اچ, عهلر تخم يا هیپ :هیعیخ وب ۲ خ یی
 ف ره ۷ وام و



 و ست یا

+ 

 
 ت ۱

 ؟ تشاد هدپعب «یدندلدود 5 2 1
 7 ۱ دوخ یلامنیس تاعولعم

 4 ددعرچتب رک ترا وتساو -< ام زا
 دیس» ناکرأتس نيا قاغئان ملی دینامرای ار
 -نیجو ۰ «داک اروب دو ۰ «سیراش بارردكرزب تق رسو ملف ۱ ٩-

 دونن تک ر غ«تدویهاتی رو و ج زن ومس ؛ دشهیهت یلاس هچدد «نهآ

 «دیتادیم ارملیف «نآ مان ایآ وکن ۱ رفدا هک یبلیت هد مان-۲
 َ رد ییالاتیا هشنب میتسنیل رتنآ
 هدژاود > مایف هشیب رثه -و فن دم در

 ؟ تسیچ دنداد شیامن نا رهت ۱
 درادمانهچ «ناصا رد تعاس لب اقم لر هعبب رنه مادک- ۳

 7۷ ۱ ۶ ۳ ی ۲ #
 (هدناا هرادغرد خ ساپ) یتای» ملیفدد اد مینکاک زبیج» ِ 1 ی ٍ

 مه

 هراتسنیا 4تسیرگ مهاوخ ادرف» ملبنرداد < تودنایلیلو شقن -۱
 . دراد هدهمبدوویل آه دنمرثه

 < دوبتامدوتکیووزا یخیدات ملینكی - ۲
 ردندوب «زاب واگونا رهت ردشیپ هتفهدنچناشب|؛دیسانشیم اتحاد «در...3-۳
 .دوب دوبتامروتکیووزا یئانجملیف كيمه «تیانجذا...» -
 .ملیفراپ لوصحم «۱ هدشكن د» یسراف ملیفهراتس »َ

 . مینیب یمیدادرب ملیف هن اخراک نیاذای بل اج وكرزب یابسلیفاک تسیدنچس» +
 نيا ینادرگ راک یارب ۱٩۳۰ لاسرد «نوتسلب اعسیئول> -۷

 .دشهتخانش لاسنآ ننادرک داک نی رتپب
 , .ستیماو كا رتش اب یملبنددارو) هک دووبل اهناوج هشيپ رنه.

 . میدیدد ی اروم ی 1 ۱ ۰ «یسیرت

4 

 هنباسم كي ) هقباحم ناگ دن رب

 (۱۱۴هرامش) (دیدج
 حیحص خساپ (تارهت) یتبرت داوج -۱
 ۱ ناژوس رخنل ماسخ -۲ 1 دو رکنل ماسح -۲

 لرپسارتسا ۰ 3
 یللیت اما لا -۲ ه زیس 3د - 6

 ورک اانینآ با. ویهنیچ ۳ (هیلاضد)

 رز رز ی ی دف ری رب رج. دو

 کد وذ لودج

 ۱مادزیدنمدوت» باتج یاهملیذذا-۱

 7 . سناش شوخ لچک «شیارب ۰۰۰2 -۲
 سس نیامان زاد فرح كي طقف -۳

 .دداد مک هادنزین دن زوو «مدشاتشآ
 ودلگل توماس یاس اتساد و

 وا ین یتراجتو ین ام رهق ملینكي
 «سن ددال



 7 زوم تعال داد اد 7
 رم 0 ۲1 9

 2 ۳۹ یا ۲ ,
 ِ 5 9 ۳ ۰ ی

۳ 
۳ 

 ی
 روم منا و ن نر 3 لوس وار رک سا ادا نوا

 هرش ویا ترا مط یک اهاد 4 / | مطصم اور
 كف

 لک تست هد ترا مدار ی

 یشروپحروآ-ک اباد
 هوم ناجی و همگی ایر هر

 هان قرن تر شم ۱۱۵۷ ل اصن اجهرمز _س

 لو 0 هرس وتو ۳7 بس



 ۳ رب لر زوم

 دلیل اع ">وفب فوت

 ۷ یو

 ِ مگ ت اف

 11 كب نودب تست یتش "

 1: م

1 9 ۳ 

۱ 

1 ِ : 

08 12085 ۳۸۲۱15 

9۹ 

 رو یاهراک سراب

 (ماوک) طب دنکیم
 (رلاک ینکت ) .یگنر - رنراو

 یسیجع شاه راک سی زاب

 داوند ناز سلاخ رنا < هتکنیم

 بوسحمیومشا رف فورعمناد رک راک

 هدننک هی سخش

 معلق ةتبجیو

۱ 
 نیا بدو رسم

 انسونآد رک راک

 ٌهس ارف ددشیلصامان هک ملیف نم

 اکیرمآ دد هدوب «نادرمو انلاو
 رو شیاش رنزاو یتاپیک طوت
 دنچتلع هچب تسن مولعمو دی ایم

 فتح هدوپیب

 غالطا هکاجنات اربذ , دناهدرگ

 روفک تاعب امهدآدا ثتسهتسد رو

 یتفل اضم ین وژانا

 ملف زا هتسس

 هتشادن ملبف نیااب

 سسن رب كي ءراب ردمایف هژوس .تسا

 ۱۸۸۰ لاسدد تسا یناسهل یابیژ

 نادرم هقالع دروم هک سبداپ دو
 یماکنه ۶ هقالع نیا يل و دشابیح
 دناونیم نژ نیا هک تسا دا رقرپ
 نم

 ده یهوزب

  را رب ما دوتعقتف م ولمم ۶

 مل یسن ز ناتساخ

 5 ناب رج و هد وب

 انوون دوج وا ۱و

 دودنبا ,صورع ۱ ,

 داماد هکیلاح
 دننت ورل

 رد ؛ دنکیق تصم

 تیقعت زد ( جات یسی) هدنبآ

 ناینراسپآ هنایق شیوخ راتمدخ

 هنعص نیا دد طقف + تسا ,یناتوف
 هقیلسو راونررته هتتسنآ ریاظنو

 یاههتحسدرومزد یوسنا رف سااغ

 دروخیم مشجب كيمک

 زا دعب ملبف ناکشیپ رثهرباس
 درفلم ذا دننرآبع نیک بدبرگنیا
 یداع شی ومک رتکا داک اهنن هک
 نیک ربتسد «مناخددو دشابیم ملیف
 هک هدام ناژ و دریگبیم تسدپ اد

 ۲ دلاجأتبن اد ناوج لارتز شقن
 دن امنیم ءاقبآ

 یناک تتسنیو - «بوخو

 هقبثد ۸5 ۱۹۵۷ رام

 ۱۰« نیک بدی رکسیا

 یرناه ررف لم
 نالررلا رنژ هرأام ناژ

 _ِس »سس » » »_ سبب پف ف م

 ۳ ومامنیس

 ء ی

۶۱۱۳۹ 
 ود یتسیلائر
 و برات

 تیف اف رنه هک دندوب نیارب |

 شی هجت راک و رس یارباردوخ
 مدرم حبس و یاهءورک اب یرت قبعو

 رد وهدامآ هک یدامشب یاههژوسو

 ء دنتهو هدوب ناژزالنق راظتنا

 دون نازاسلیفرب .تساهدادشرتسک (

 رامشب و هژوس راشب هملاطمب هک !
 تسد دنتشاد دابتخادد هک یمدرم

 دن

 هچ >> رات

 یدنمرتههاگ ره هتتسآ یبیدب دوچ و

 یدامیفیک ویمک هبنج ودره رب دناونب )

 یدانآ یتراجتو یکیلکت ؛یونعمو )
 رابتعا ًاملسم دباب هیلغ دزاسیم هک ۱

 دومت دهاوخ بسک یک دزب تقفومو )

 هصرعرد هک یتاناکما و اهترف ]

 و مسبدب ره نیا «نوت راک یاهمابف

 ابا ۱
۱ ۳ 

 » و

 ی ۲ 7 وضتش
 مرا انعم فرج

 (ذرجادرجن ج) و (ندل وه مایلیو)
 قاطا , دنتسه بربحم ناکشیب ته

 رارف « پی رتسا تسن

 دررکیم شدوخ هک روطت ] و .درا ۳

 سس .رتشب نا درد هتفبکی زا شب

 ! .تسا هدر

 اب یو عیسد دو رب رود دن | وتیم

 تسا زک ره نون راک یاهملیق



 لواهج ردیاهامنیس رد بشم)

 مست و

 هد ه هایشت
 ه

 ناتسلگژا ریخ) هلاس دنچ داکهاشنیرتالجم د نیرن یلاع

 : كلا رتشاب

 ادا یاهملف هرابذتآ ورد ر ابتی وی رپ

رت بوجم لا راک ویك ریو
 ناتسلتا هیپرتهنی

ب تس) حرفم یدمک ملیف كي اهن هن ( نتذک هداپشنآ |
 نآ یداقت)نی ررش تاکن هکل

1 

۷4 
 تساهدشن هدید باشم تال وصحیم زا كي يیهدد نونک ات

 رهطزاد منوب و متوچو منو مو - حیص» ۰ اینداتس ریظزادم مو و میتوپ تایر اینیسرد عدم



 ب۴ ۵-

 یدبهش تربح و سچعت داچد ناهک ان و مدرپ مث دوص تسد

 متخاتشا ۱راه همدوگ هاگن یپاهتسدب . مدرب هددوآ دو شید !ریزمهک

 تشادن یتهابش نح یاهتسب الصا زارد یاهنخ ان هرمالو دیس یاهتسد

 مباوتخت راتک یلدنص یور هک .مدبداد لشاد . متسپ رگیمیوخ فا را

 یک ان یابل . دوب مرک رس دوخ قژود یردورب داکب دادوب هتس

 قاطارد یراب رکید ارج * دوب هدش مرکاوه ینسار دوب هدیشوپ

 نم هدنخ یادصبو مداتفا مدنخب ناهگات بجعت تدش ]ا  تخوس
 وادمآ نس درلب و تساغرپ شیاج زا , درک دنلپ اد شرح لاو
 نامماب دژ وار مياوختخت رانک ددو تف رک شیابتسدرد اد میاهتسو

 هظحلدتجزا سب# ماهددوآ دد شید نم» متفک هدنخ و بچعت لاح

 یوزاد یوتحم یناریل باوغتعت دانک زبم یور لشارو هداتفا هرس
 اب اد مرص هاگنآ و هدرک داداد نآ نددوخب ارم و تشادرپ يفلت
 جیردتب هتشذگ تارطاخ وا تک رج نیاذا . دداذگ شلاب یدد تسد

 «۱یداتسرنشاهناخب ادوا ابآ د تو ۷ ۳ مزفمند
 1 . دشان هدوسآ ترطاخ + ۳7 ۱

 و تر . 4« تفد اجنبا ] -
 < ماهدوب دامیب نم منکیم ناگ » ی

 < یاهتفاپ یاهداب ودرعوت . دزک محر ونب ادخ و :
  < : متشاد یشرخات هچ *

 و یضاوج یورین رگا ,یدوب هدش تیولنم هب التیم وا
 هزجمهب وت نبرب هدنز . یدوب هدرم دیدرن نددب دوبنوت يوف اي "

 < دراد تهایش
 < ۱ مدش بوخ نم دش روطچ >

ِ 

 مرگ تسدد یعیام یباع ناهایک هشید ژا تبج نپهب مدادت
 یوم ی تیم دچ یبیت »۱ مه زر

 , نادنچ اجنبا یاه رنکد تپابطب نم یهایه اد شو

 موج بیم تنیس قوت عید

 :مامن هچ ره یهنکب و دوب ناذرلو تسس میاهاب دشاب

 متخاییم اب اد هر

 یالبو تكتچوک طایح دد ارت یبظن هک داتنا ینغودب

 جوک کلا و زیس یاههناد تخدد نب ۱  مدوب

 روب زم یاه« اد نبلمات هتقکب دوو تاثر

 , اف تفک دوب ناود نم لابدب نیلءات هک هظعل

 راطخ و یبس

 نانچ مداد .نانیمطا واب یتفد 4٩ دن ورب اجنیا زا دن او لایخ مناخ
 رناخ , ماهدینش نیمدختسم زا هک ووطنبا « تلک دزادن تحص یربخ

 ی دنورگرب ایلاتیاب تفونآ و دنای یدوبهب الفاک ابش لاحع رظتتم

 راکت اطقف هک مدیشبدنا دوخاب و مدرک چمث نیلاتیاهفرحندینش زا

 داد دهاوخ هبناخ تامیاش نآ مامتب ام حاودذاربخ

 رم یاهات تاعیاشژاب و متفکش یا رب ماش فرصز!سپ بشن ۲
 و .«یدرگ اب سنادولقب یدادلایخ وت موطم رارقزا.تساهنابز

 .راد یداسیذ تقد هدابنپا دد نتف رک ممهت"یارب» تنک باوج

 هدش هجوتم بجعت لامل اب 4 تست لماکیدویهب هلثسم نب رتسپم العف

 رلیم -ط مدیسرپ واژآ , دنکیبت بپذکت !دبلطملصا یو هک

 ٍ < ۲ یا هتخورفن

 دلاح . مدادن ارنآ نداد هداجا اب شورف لایخ

 «میآپمرپ نآ یرادهگنهدبعژا هک تسا هدمآ شیپ یضد

 رح لشاد < ینارتکسب اجنآ رد ارناتسمز یدادلایخسبو

 م ۳ طم نآ هراب دی ددادن .یمورل المن هکوزفایلو درک نت ارم
 1 >واذا یرتشی تاحیطوت)اب نم یلو .,اگوشب یتیحم

 نام قاطا رام مادک ره مرادن لیمرکیدمتفک داب
 + ميناسرپ همه عالطاب اد نامچ ودژا رخ تسا

 رسا ۷ هگام و تفگ بچعت و تریحاب لشاد
 ی دا رصا ثوچ «ين زبم تسیفرح هچنپا

 ون هچبتن او فرطا رمیاهتک
 دآ و ایود مدرکیم روصت

 او هک مدرکیم لایخ دوخ درت یشدبیب
 : لا گن آ



 ۹ 4 ۹ و اه هدنن

 گ هم ۵ ایح اب ۳ ۳
 اصرر ظ 3 ۹

 ِ["ِ» یدند عام داکهاخ

 تک انتنزا >چس
 سست وجه تست ۴

 لا رتشاپ
 م| «

(۵ 

 ماد ۱۳۵۲۰۵۵,

 1طوتم تمصمج, ۱501۴ [۱بوج)

 ۱ ۱85۱ ۱۳0 هانااهییو»

 ها ع۸8۷ هاا۴۵8۱۷۸۱۰

(0 1 ۳ 

 و ی
 80 لا ۳ بین و طبل ۱۱ ۸۸۵ ۵ 2

 ۸ الکل سم

اوخبلج دوخب تسا ارءومعهجوت اماسم ) وجماقتنا) من
 هسیمهیآر ب و دومن ده

 درک دیهاوخنن شومارفارنآ هرطاخ

 فاش دهاوخهمادا یلاعو هل رزبیاهملیف شیامنب زینناتسباتلصف ردلومعم قباطم سک رامغیس

 وخ اش زا ارامرگ زا یشان یگتسخ امنیس نیا هب وهت هاگتسدو ۶ نا
 دود زدها

۳9 



 امتیسردبشمآ

 ۱ یابتشذگ رسازا نونکات هک یملیف لب رث جی 62 و نیرتیلاع

 انبهدش هیت «نازرات» فورعم نامره

 2 ت

 دوشیمآ هتشاذگ شیامن ضرعمب هبترم نیلوا یارب

 و اکترف)فو رعمآ راکشزرو

 هدیتعب... نازرات لر هدننک افیا

 رک راب سکل اب وراژناگ دتسیوت

 "ٍِ هک
 را

 - دی ۳ ۱

۲ 

 تسا هدشهدیرف آنازراتشقنیارب ۲ ۱ ۳ مس لب

 هد 8
 لسراد زیند کی هر

 ۱ ربخا 4۵ ی وسنا رف یایزآه یاس

 مياهدیدوازاار«زورد ارودملیف

 نوید ونازرات

 دوخ روسحم ارامش مامت . انا 5

 ی دم

 1 1 مح دز
۰ "۵ ۰ ۳ 

 ۱ تماس ود تدم هک تسا:یملیف :



 یگ زاتب هکد وورلاه دیدجح هراتس نترتامب ز

 تسا هدروفآ تسدب یشاملا نن تی ویحم

 سکیدنب عایلبو

 ( ولاک ام ) مليففو رعء هشیب رنه

49 



  :|یلیبلاق زد هک تسا یک رزبملیف «تدر" ۲


